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رشًّ :    8102اجلغواف١ب ا١ٌَب١ٍخ ٌٍظف اٌضبٌش اٌضبٔٛٞ   اٌن٘ج١خ يف نووحادل 
o  ٌ م   7108/  7107لٗام   قغح وافي للمىهج َبلا للىخاب اإلاضعس يٖغى مبؿِ م٘ نفدت  88:   أوال : الجؼء ألاو

o باث ٖليها  00:  زاهُا : الجؼء الثاوي ًم حمُ٘ زغاةِ اإلاىهج وجضٍع   نفدت  أَلـ الخغاةِ ٍو

با جًم  011)) ئحمالي اإلاظهغة  ُت مخىىٖت (( 85 و  مخىٕى ؾإاٌ 711خىالي  قغح اإلاىهج و نفدت جلٍغ  زٍغ

الفهـــــــــــــــــــــــــــــــــرس

هلُ اٌظفؾخادلٛػٛع
2/ يذخم نذراسخ اندغرافٍب انسٍبسٍخ  انذرس انتًهٍذي

8أسئهخ انذرس انتًهٍذي 

9/ انذرس األول / انذونخ تؼرٌفهب وأَىاػهب  انىحذح األونى

31/ انذونخ  أسئهخ ػهى انذرس األول 

31انذرس انثبًَ / انًمىيبد انطجٍؼٍخ نهذونخ 

21/ انًمىيبد انطجٍؼٍخأسئهخ ػهى انذرس انثبًَ 

21انذرس انثبنث / انًمىيبد انجشرٌخ نهذونخ 

13/ انًمىيبد انجشرٌخ أسئهخ انذرس انثبنث 

12انذرس انراثغ / انُظبو انسٍبسً واالَتخبثً 

11/ انُظبو انسٍبسً واالَتخبثً  أسئهخ انذرس انراثغ 

12/ انذرس األول / انحذود انسٍبسٍخ  انىحذح انثبٍَخ

04أسئهخ انذرس األول / انحذود انسٍبسٍخ

02أَىاع انحذود انسٍبسٍخ /  انثبًَ انذرس 

04أسئهخ انذرس انثبًَ  / أَىاع انحذود انسٍبسٍخ 

12انذرس انثبنث / تطىر خرٌطخ انؼبنى انسٍبسٍخ 

14أسئهخ  انذرس انثبنث / تطىر خرٌطخ انؼبنى انسٍبسٍخ

19انذرس انراثغ / يشكالد التصبدٌخ راد ثؼذ سٍبسً 

 22أسئهخ انذرس انراثغ / يشكالد التصبدٌخ راد ثؼذ سٍبسً

21انذرس انخبيس / يشكالد اختًبػٍخ راد ثؼذ سٍبسً 

29أسئهخ انذرس انخبيس / يشكالد اختًبػٍخ راد ثؼذ سٍبسً  

44/ انذرس األول / انتكتالد االلتصبدٌخ  انىحذح انثبنثخ

42أسئهخ  انذرس األول / انتكتالد االلتصبدٌخ 

48األحالف انؼسكرٌخ /  انثبًَانذرس 

83أسئهخ  انذرس انثبًَ / األحالف انؼسكرٌخ  

82انذرس األول / انؼاللبد انذونٍخ /   انىحذح انراثؼخ

81أسئهخ  انذرس األول / انؼاللبد انذونٍخ

82انُظبو انذونً انؼبنًً اندذٌذ  / انثبًَ انذرس 

89أسئهخ انذرس انثبًَ  / انُظبو انذونً انؼبنًً اندذٌذ

89 انتدًٍؼٍخاألسئهخ 

 93 أطهس انخرائظ

 :  جغكبىا  في ههف الٗام  اإلاغاحٗت الظهبُت في الجغغافُا الؿُاؾُت  جًم  

ت       -7قاملت للمىهج      مغاحٗت جهاةُت  -0 باث وهماطج امخداهاث -3مغاحٗت زغاةِ مخىٖى  أؾئلت جضٍع



أ / مصطفى دكروني      الجغرافیا السیاسیة للثانویة العامة    فاید     االسماعیلیة    01119406646    /    01011536172

2

Llllllllll1   خ 

11

,  شٙلد اخلو٠ـخ ا١ٌَب١ٍخ اٌؼبدل١خ رغرياد َِزّوح ػٍٝ ِو اٌزبه٠ـ -
:سبضً مٌه يف ٚ 

  زخفاء ا وأْهىع ٌ  صو

 هاهلؿاما وأهضماج صٌو م٘ بًٗها البٌٗ ا 

  زغي أ ازخفاءكىي ٖاإلاُت و  بٓهىع وازخلف جىػَ٘ اللىي الٗاإلاُت

  ووسج ٖالكاث صولُت حضًضة وجمؼق ازغي 

 ئىل ػلح كٚي اٌَٛف١زٟ  االرببكرفىه فريح ٚٔخ األل شٙل اٌؼبمل يف ا٢ٚل
ُخحن ،اؾخيخج الضٌو التي هخجذ ًٖ هظا الخفىً (   ) الخٔ الفغق بحن الخٍغ

ه   الاجداص الؿىفُتي كبل ؾلَى

 الاجداص الؿىفُتي هخج ًٖ جفىً    

 :    ْهىع صٌو وهي  0990ٖام   

       عوؾُا الاجداصًت -0    

 أوهغاهُا - الجفُا –عوؾُا البًُاء  -7     

 مىلضافُا  –لخىاهُا  –اؾخىهُا  –       

 أطعبُجان - أعمُيُا –حىعحُا   -3      

 أوػبىؿخان –واػازؿخان  -4       

ا  –جغهماوؿخان         كغغحًز

 َاحُىؿخان

ٓ االرببك لك اٌلٚي ادلَزمٍخ ػػوُ  
 اٌَٛف١زٟ ٍبثمب ؟؟

ِلفً ٌلهاٍخ 
اجلغواف١خ ا١ٌَب١ٍخ

1

2

 اجليء األٚي 
اٌز١ّٙلٞ اٌلهً
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 ِفَٙٛ اجلغواف١ب ا١ٌَب١ٍخ   أٚال :
ُت الظيفٕغ ال ت ( الؿُاؾُت )ٖلم الجغغافُا الؿُاؾُت للٗالم وحغحراتها هى   حهخم بضعاؾت الخٍغ وهى أخض فغوٕ الجغغافُا البكٍغ

رـٛه  اجلغواف١ب  ا١ٌَب١ٍخ  صب١ٔب : 
جُىعث الجغغافُا الؿُاؾُت ٖلى ًض ٖضص مً الٗلماء مثل :  -

 أهٍـٛ
ق . م (  377 -  383) 

ػجل اٌوضبٓ اثٓ فٍلْٚ
 م ( 0415 -م   0347)  

 هاريي  فوكه٠ه
م ( 0914 –م  0844) 

 الجغغافُا  فيأقهغ مً هخب  ٌٗخبر أعؾُى

 كضًماالؿُاؾُت 

  الضولت اإلاثالُت(   الؿُاؾت)   مإلفه فيجىاٌو 

:    هيزمؿت مىيىٖاث   فيوخضص ٖىانغها 

 ٖضص ؾيان الضولت  -0

 مىاعصها الاكخهاصًت  -7

 الٗانمت    -3

 الجِل  -4

 الخضوص الؿُاؾُت  -5

  أو يٗفها همغهب خضص مضي كىة الضولت

 في: يؾُاس 

 ٖضص ؾياجها        -      

 مىاعصها الاكخهاصًت  -

 الٗالكت بُنهما  -

  هاكل مىيٕى الخضوص الؿُاؾُت اإلادهىت

 زحر اإلاىار أوج يمىك٘ الضولت الجغغاف وهاكل

 ٖليها

  اإلاؿلمحن ً مً أبغػ اإلافىٍغ

 للفىغ الجغغاف 
ً
 يأياف هثحرا

 الكهحرة  هملضمخي ف

ش)      عهؼ فيها ي ( التملضمت الخاٍع

البىاء  يلى أهم ْاهغجحن فٖ

كخظان و  يبالٗالم الٗغب يالؿُاس 

 (  اللبُلت واإلاضًىتهما ) و 

  ٘اع الٗاموي الظي ٖغف  الَا

باؾم صوعة خُاة الضولت وهى :

 اليكأة  -    

 الثباث  -    

 الىطج  -    

 الايمدالٌ  -    

  جدضر ًٖ ٖىامل كُام

هاوجهًتها الضولت   وؾلَى

 للجغغافُا  يلُلاإلاُالص الخ

الؿُاؾُت ٖلى ًض الٗالم 

 ٌ  ألاإلااوي  عاجؼ

  خُث وي٘ أٌو مإلف

الجغغافُا الؿُاؾُت  في ٖلمي

ٖام  يؾمها الخالاخمل 

 م  0897

  بمثابت اٖخبر الضولت وكض

جىُبم ٖلُه كىاهحن  يواةً ح

 اإلاُالص  -       

 الىمى  -      

 الىفاة  -       

  مإلفه أن  يف طهغ

ُت الؿُاؾُت  الخٍغ

للٗالم حكيلذ هدُجت 

ٌ الهغاٖاث بحن  الضو

اجلغواف١ب 
ا١ٌَب١ٍخ

ت ( للضولت  اجلغواف١ب اٌجشو٠خ  فٕغ مً  فغوٕ حهخم  بضعاؾت اإلالىماث الجغغافُت ) الُبُُٗت والبكٍغ

الكتها الضولُت فيوجىُٓمها الضازلي وجأزحر طلً   كىتها الؿُاؾُت ٖو

بجن أراء راتزل  وأراء  ابن ذلدون  ما وجى التشابىممكن يقولك 
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   ا٠ٌَٛلٖٞلى ًض الٗالم  اجل١ٛثٌٛز١هواؾخمغث اؾهاماث الٗلماء في الجغغافُا الؿُاؾُت  ئلى أن ْهغ مهُلح
م 0899ٖام   هٚكٌف و١ٍني

 الجُىبىلخًُ زانت في الفترة مــا كبل الخغب الٗاإلاُت ألاولي ئلى ما بٗض الخغب  وكض خضر زلِ بحن الجغغافُا الؿُاؾُت و

 الٗاإلاُت الثاهُت  خُــث اٖخلض البٌٗ أجهمــا ٖلًما واخًضا 

  هغ طلً مً زالٌ الخىؾــ٘ ؤلاكلُمي والغؼو الاؾــخٗماعي  ْو

  اؾخغلذ مفاهُم الجغغافُا الؿُاؾُت لـغاجٌؼ بهىعة زُأ في جىؾٗها الاؾخٗماعي ٖلىالتي  أدلب١ٔبوواهذ أبغػ هظه الهىع في

 لها  خؿاب الضٌو اإلاجاوعة التي اٖخبرتها اإلاجاٌ الخُىي 

 : ٚػٍٝ اٌوغُ ِٓ ٚعٛك ػاللخ ثني اجلغواف١ب ا١ٌَب١ٍخ ٚ اجل١ٛثٌٛز١ه ئال أْ ث١ّٕٙب فوٚق ٚاػؾخ
: كالهًب ٌذرس انذونخ فً ضىء خصبئصهب اندغرافٍخ اٌزشبثٗ -0

: االفزالف -8

  ُت الٗالم الؿُاؾُت أزغ هبحر في اهخٗاف هظا وكض اؾخمغ جُىع الجغغافُا الؿُاؾــُت؛ خُث وان للخغحراث التي َغأث ٖلي زٍغ

 ٌ   الٗلم وبضأ ًأزظ َاب٘ الٗاإلاُت والكمى

 ٜاٌؼاللخ ثني اجلغواف١ب ا١ٌَب١ٍخ ٚفوٚع اجلغواف١ب األفو :

 ِت  ي لؿُاؾــُت بفغوٕ الجغغافُا ألازغ الجغغافُا ا جغجب الخــي جمضها باإلاٗلىماث الالػمت ًٖ اإلالىماث الُبُُٗت والبكــٍغ

 للضولت  ) مدىع الضعاؾــت في الجغغافُا الؿُاؾُت (

  ش والٗلىم الؿُاؾُت ، وغحرها  هما جغجبِ ببٌٗ الٗلىم ألازغي مثل ٖلم الخاٍع

،صعاؾت الضولت هًٗى حغغافي ، مؿخسضمت كىتها لخدلُم الىخضة والاوسجام بحن قٗبها صازلُا   اجل١ٛثٌٛز١ه

 والخىؾ٘ في خضوصها زاعحُا بالؿُُغة و الاؾدُالء ٖلى خؿاب الضٌو اإلاجاوعة 

اجل١ٛثٌٛز١هاجلغواف١ب ا١ٌَب١ٍخ
صعاؾتها للىخضاث الؿُاؾُت بخدلُل بِئتها الُبُُٗت  يتهخم ف

ت والاكخهاصًت خىضح ازغ طلً ٖلى ل صعاؾت مىيىُٖت  والبكٍغ

 للضولت يالؿلىن الؿُاس 

جلىم بىفـ الضعاؾت ولىً مً وحهه هٓغ الضولت 

 مُالبها في مجاٌ الؿُاؾت الخاعحُتو الظاجُت 

جغؾم جهىعا إلاا ًجب ان جىىن ٖلُه الضولت جضعؽ الىُان اللاةم للضولت هما هى فٗال

جىٓغ للضولت هياةً حي (جضعؽ الضولت هىُان اؾخاجُيي  ) الثباث 

  وـد ذلكالججوبولتجك يخقق للدولٌ هدفجن   -طممكن يسألك  : 
الججوبولتجك يخقق السّم بجن الدول  صد أم ذطأ -ظ      
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 هاثؼب : رلبالد اجلغواف١ب ا١ٌَب١ٍخ : 
وان الاهخمام الغةِس ي للجغغافُا الؿُاؾُت كضًما ًخمثل فُما ًلى :  

(  الضولتصعاؾت الىخضاث الؿُاؾُت )  (0

صعاؾت الٗالكاث الؿُاؾُت بحن الضٌو  (7

 صعاؾت اإلاكىالث الؿُاؾُت   (3

ٗت  وهدُجت - ً وبضاًت هظا اللغن فلض احؿٗذقهضها الٗالم زانت زالٌ أوازغ  التيالخغحراث الؿَغ مجاالث  اللغن الٗكٍغ

 : الجغغافُا الؿُاؾُت وحٗضصث لدكمل ما ًلى

اجلغــــــــــواف١ـــــــب ا١ٌَـــــــــــبٍــــــــ١خرلـــــبالد 
الضولـــت همجــاٌ لضعاؾـــت الجغغافُــــا  -0

الؿُاؾُــــت

ؾُاؾـت الىٓــام الٗاإلاــي ومــا ًيخــــج ٖنهـــا  -3 الخدلُــل الؿُاؾـــي لللـــــىة -7

 مً حغُـــغاث

 أ٘لاف اجلغواف١ب ا١ٌَب١ٍخ  صبٌضب : 
o  الؿُاؾُت ومنها :جخٗضص أهضاف الجغغافُا

ت ( -صعاؾــت الىخضاث الؿُاؾُت ) الضولت ( مً خُث مالمدها الجغغافُت ) الُبُُٗت  -0 البكٍغ

جدضًض ٖىانغ اللىة والًٗف للىخضاث الؿُاؾُت -7

ا -3 ًُ ا ( مىيىٖ ًُّ   ) حغغاف
ً

جدلُــل الخجمٗــاث ؤلاكلُمُت والٗاإلاُــت جدــلــــُال

ت وجدلُلها -4 ف باإلاكىالث الؿُاؾـُـ  واكتراح خلٌى مىاؾبت لها ومً أمثلت طلً: الخٍٗغ

أوعبا  يالؿُاؾُت الخضًثت ف عؾم الخضوص يت ألاولى والثاهُت فصوع الجغغافُحن بٗض الخغب الٗاإلاُ -       

  كًُت َابا يالضفإ ًٖ خم مهغ ف فيالجغغافُا صوع  -       

ت  -5 طاث  ألابٗاص اإلاياهُت ) الجغغافُت (جىفحر البُاهاث واإلاٗلىمــاث اإلاىيىُٖت الالػمت الجساط اللغاعاث الؿُاؾُت والٗؿىٍغ

 ممكن يججلك سؤال  :
الجمرافجا السجاسجٌ للسجاسججن والقسكريجن  ما أهمجٌ  -ط 
 مدى استفادتك من دراسٌ الجمرافجا السجاسجٌ  وـد -ظ 

 لم تظور الجمرافجا السجاسجٌ  يخدث إذا ماذا – ع
: فادت طابا لمصر فن طريق .............  أكمل -غ

 بم تفسر  :
اتسقت مجاِت الجمرافجا السجاسجٌ أواذر القرن القشرين وأواُل هذا القرن   -ط
 ما هً المجاِت التً توتم بوا الجمرافجا السجاسجٌ  -ظ
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تتقدد القناصر التً 

تشملوا دراسٌ 

الدولٌَ وـد ذلك ؟

بم تفسر : يتمجز 

مجال النظام 

القالمً بالشمولجٌ

اٌلٌٚـــخ وّغــبي ٌلهاٍـــخ اجلغواف١ــــب ا١ٌَب١ٍــــخ -0

o     هىخضة ؾُاؾُت جضعؽ الجغغافُا الؿُاؾُت الضولت:
 أعيُت كغل مؿاخت ح 
   لها خضوصها الؿُاؾُت 
  في ومىىهاتها  الضازلُت والتي جخمثل
هٓام الخىم ( م٘ جمخٗها بالؿُاصة  –اإلاىاعص الُبُُٗت  –) الؿيان   

o  حكمل صعاؾت الضولت : 
 سؤال   : مً للضولت  خهاةو الُبُُٗتال 

  مىك٘ ومؿاخت      
 ـ ومىار وغحرها وجًاَع

 ت مً خُثللضولت  الخهاةو البكٍغ
  الؿيان 
 وألاوكُت والاكخهاصًت

 الكاتهاللضولت  الؿُاؾاث الٗامت  الخاعحُت  ٖو
 ت جدلُل كىة أو يٗف الضولت  في يىء زهاةهها الُبُُٗت و البكٍغ

اٌزؾ١ٍــً ا١ٌَبٍـــٟ ٌٍمـــــٛح  -8

  ٖلىهظا اإلاجاٌ  فيًغجىؼ صوع الجغغافُا الؿُاؾُت  : 
للهغإ بحن اللىي اإلاخىافؿت ٖلى مؿغح الؿُاؾت الٗاإلاُت ألابٗاص الجغغافُتصعاؾت         

اٌؼبدلــٟ ِٚــب ٠ٕزــــظ ػٕٙـــب ِٓ رغ١ـــواد١ٍبٍـخ إٌظــبَ -3

o  ٗت التي ٌكهضها الىٓام الٗاإلاي زالٌ الؿىىاث ألازحرة ٌٗض هظا اإلاجاٌ بالغ ألاهمُت زانت م٘ الخغحراث الؿَغ
o  اللىي الغأؾمالُت الٗاإلاُت الىبري هدى الهُمىت والؿُُغة ٖلى ملضعاث ومىاعص صٌو الٗالم الثالث اججاهوالتي حكهض

o  ٌخمحز هظا اإلاجا  مً  ثبٌش١ٌّٛخٍو
ً
ًخمثلالتي جغجبِ بالىٓام الٗاإلاي الظي  اجملبالد اٌفوػ١خخُث ًخًمً ٖضصا

 فُما ًلي :
 :مثل  الخىخالث الاكخهاصًت والؿُاؾُت -0

  الؿىق ألاوعوبُت اإلاكترهت ( ألاوعبي الاكخهاصي ) الاجداصمجمىٖت
  الضٌوواجفاكُاث مىٓمت الخجاعة الٗاإلاُت وأزغها ٖلى

ت -7 لس ي ) الىاجى (     ألاخالف الٗؿىٍغ  مثل خلف قماٌ ألَا
ً ْاهغة الٗىإلات   -3 والتي ْهغث بىيىح مىظ مىخهف حؿُٗيُاث اللغن الٗكٍغ
الغظاتي واإلااتي والُاكت  للضٌو      كًاًا ألامً -4
سؤال         مثل : اإلاىٓماث الضولُت وؤلاكلُمُت -5

  ألامم اإلاخدضة
  حامٗت الضٌو الٗغبُت

تآزاع   -6  وغحرها الخضزالث الٗؿىٍغ
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ما القّقٌ بجن اِستشقار فن 

 بقد والجمرافجا السجاسجٌ 

الٗلىم ألازغي  الؿُاؾُت هغحرها مًلم الجغغافُا أزغ الخُىع اإلاٗغفي والخىىىلىجي في جُىع ٖ  -

 خُث ْهغث وؾاةل وجلىُاث خضًثت ومنها :

لـــــبه ػٓ ثؼــاالٍزشؼ-3

  غ الجىي و الفًاتي وأحهؼة جدضًض اإلاىك٘ الٗاإلاي  ئلى  GPSأصي الاؾدكٗاع ًٖ بٗض وما ٌؿخسضمه مً وؾاةل الخهٍى

-:مثل اإلاجاالث التي تهخم بها الجغغافُا الؿُاؾُت  الىثحر مً مٗلىماث أهثر صكت ًٖ مغةُاث فًاةُت و  جىفحر 

سؤال  الخضوص الؿُاؾُت بحن الضٌو .0

 اإلامغاث اإلاالخُت  .7

 واإلاُاه ؤلاكلُمُت للضولت   .3

مىاَم الجزاٖاث بحن الضٌوو  .4

رـــٛه ٍٚبئـً االرظـــبالد ٚرىٕــٌٛـــٛع١ـــب ادلؼٍــِٛـــبد-2

  في هأزغ  اإلاٗلىماث ؾلىُت ( وجىىىلىحُاال الؿلىُت وال  (الاجهاالث وؾاةل وان لخُىع : 

 ت ٌٗغف ما أو  ةواخض وخضة الٗالم أنبذ أن  الىىهُت باللٍغ

 ًت هدُجت وطل ٌ  خضوص ٖبر بها والبُاهاث اإلاٗلىماث بها جخضفم الهاةلت التي للؿٖغ  الضو

جىىىلىحُا اإلاٗلىماث هغحره مً الٗلىم ألازغي مً جُىع مً  الؿُاؾُت الجغغافُا ٖلم اؾخفاص وللض  

ٔظـــُ ادلؼٍـــِٛــــبد اجلغــــواف١ــــخ-1

  مً زالٌالجغغافُا الؿُاؾت وطلً  ايافت هاةلت إلاسخلف الٗلىم زانت اإلاٗلىماث الجغغافُتحٗض هٓم :

o  ًٖجىفحر وافت البُاهاث واإلاٗلىماث الغكمُت : 

  ت  اإلاىاعص الُبُُٗت والبكٍغ

  واؾخسضام ألاعاض ي 

 كىة الضولت مما ٌؿاٖض في الخٗغف ٖلى مضي      

o  جىفحر زغاةِ صكُلت وخضًثت ًٖ الضٌو 

o  ٖلى البُاهاث الضكُلت 
ً
مؿاٖضة مخسظي اللغاع في اجساط اللغاعاث الؿُاؾُت الخىُمت اٖخماصا

 والخفهُلُت اإلاؿخمضة منها

ٖملُت حغُحر ألاهماٍ و الىٓم الاكخهاصًت والاحخماُٖت جلىم بها الضٌو ألاكىي لفغى هُمىتها ٖلى يه خاٌؼٌٛـّ

ىإلات احخماُٖت   الضٌو ألازغي وحكمل ٖىإلات اكخهاصًت ٖو

واىتقٍْبد اىحذٌثخ اىجغرافٍب اىضٍبصٍخ
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ما اإلالهىص بٗلم الجغغافُا الؿُاؾُت ؟ -0

ازتر : الجغغافُا الؿُاؾُت أخض فغوٕ الجغغافُا ............... -7

ت                 سُت              الُبُُٗت               البكٍغ الخُبُلُت             الخاٍع

 بم جفؿغ : اإلاُالص الخلُلي للجغغافُا الؿُاؾُت ٖلى ًض الٗالم ألاإلااوي عاجٌؼ ؟ -3

ازتر : أقهغ مً هخب في الجغغافُا الؿُاؾُت كضًما ............... -4

أعؾُى                  ابً زلضون            عاجٌؼ                       هُلحن        

 وضح اؾهاماث الٗلماء اإلاؿلمحن في الجغغافُا الؿُاؾُت ؟ -5

 مً وحهت هٓغن ، ماطا ًدضر ئطا لم جٓهغ الجغغافُا الؿُاؾُت ؟ -6

 صلل ٖلى ، حٗضص أهضاف الجغغافُا الؿُاؾُت ؟ -7

 صخت هظه الٗباعة ، ًىحض حكابه بحن أفياع ابً زلضون و عاجٌؼ ؟أًض  -8

ازتر  :  جدضر ًٖ الضولت اإلاثالُت في مإلفه ) هخابه ( الؿُاؾت ............. -9

أعؾُى                  ابً زلضون            عاجٌؼ                       هُلحن        

ضي .................. ٖام    -01 م  0899ْهغ مهُلح الجُىبىلخًُ ٖلى ًض الٗالم الؿٍى

أعؾُى                  ابً زلضون            عاجٌؼ                       هُلحن        

 وضح الدكابه والازخالف بحن الجغغافُا الؿُاؾُت و الجُىبىلخًُ ؟   -00

ازتر : في الخدلُل الؿُاس ي لللىة ًغجىؼ صوع الجغغافُا الؿُاؾُت في صعاؾت الابٗاص .................... للهغاٖاث بحن الضٌو -07

سُت             الجغغافُت              الؿُاؾُت              الاكخهاصًت              الخاٍع

صعاؾت الضولت هًٗى حغغافي ، مؿخسضمت كىتها لخدلُم الىخضة والاوسجام بحن قٗبها صازلُا  اهخب اإلاهُلح اإلاىاؾب :  -03

  والخىؾ٘ في خضوصها زاعحُا بالؿُُغة و الاؾدُالء ٖلى خؿاب الضٌو اإلاجاوعة

) .......................................................... (

 بم جفؿغ : مجاٌ ؾُاؾت الىٓام الٗاإلاي ًخمحز بالكمىلُت ؟  -04

 وضح الٗالكت بحن الاؾدكٗاع ًٖ بٗض ، والجغغافُا الؿُاؾُت ؟ -05

ت الىىهُت بفًل هٓم اإلاٗلىماث الجغغافُت )              (  -06 أًض صخت أو زُأ الٗباعة : أنبذ الٗالم ٌٗغف باللٍغ

 ما اإلالهىص بالٗىإلات ؟  -07

هي نىع ًخم الخلاَها بىاؾُت مؿدكٗغاث جثبذ باألكماع الهىاُٖت مً اعجفاٖاث ٖالُت مً ؾُذ ألاعى ادلوئ١بد اٌفؼبئ١خ

 وحغُي مؿاخاث واؾٗت 

(Sensors) ومؿدكٗغاث هى ٖلم اللُاؽ أو الخهٌى ٖلى  اإلاٗلىماث  ًٖ ؾُذ ألاعى بىاؾُت أحهؼة جهىٍغ  ثؼل ِٓاالٍزشؼبه 

ًم الاؾدكٗاع   هال مً الخهىٍغ الجىي والخهىٍغ الفًاتي  مً بٗض ال جالمـ ؾُذ ألاعى ٍو

ٔظُ ادلؼٍِٛبد
اجلغواف١خ

ؿاٖض طلً  ً ومٗالجت واؾترحإ وجدلُل َبلت مً البُاهاث الجغغافُت َو هٓام مٗلىماحي نمم إلصزاٌ وجسٍؼ

غ  وزغاةِ وكاٖضة بُاهاث ئخهاةُت بما ٌؿاٖض ٖلى اجساط   في الخهٌى ٖلى مٗلىماث واضخت إلٖضاص جلاٍع

 كغاعاث مىاؾبت

أصئيخ اىذرس اىتَهٍذي 
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 ث اإلاىك٘ واإلاؿاخت والكيل  ُجسخلف صٌو الٗالم مً خ 

  ألاعى والكٗب والؿلُت (    هىان قغوٍ للُام أي صولت هي ما هُلم ٖلُه أعوان الضولت وجخمثل فيو (

اىذوىخ واألٍخ ٍفهىً

 ثٍِ اىذوىخ واألٍخاىتشبثه 
ً مً ) أعى  وقٗب (الضولت وألامت جدكابهان في ٖىانغ الخىٍى

 
 

ٍفهىً
اىذوىخ

ا صاةمحن               حكغل مىُلت مُٗىت مً ؾُذ ألاعى          وخضة ؾُاؾُت
ً
جًم ؾياه

) الخىىمت ( جضًغ قئىجها الضازلُت والخاعحُت جدىمها ؾلُت ٖلُا طاث ؾُاصة    

ٍفهىً
األٍخ 

لت      لها غالبا أنل ٖغقي واخض         حماٖت مً البكغ حِٗل ٖلى عكٗت مً ألاعى لفترة ػمىُت ٍَى

ش اإلاكترن  صها عوابِ مكترهت والضًً واللغتجغبِ بحن أفغا        والٗاصاث و الخلالُض والترار  والخاٍع

( ى )اىذوىخ فً اىجغرافٍب اىضٍبصٍخاىىحذح األوى

اىذوىخ ) تؼرٌفهب و أّىاػهب ( اىذرس األوه
 

: تتشابى الدولٌ واألمٌ فً وجود سلطٌ خاكمٌ أيد صخٌ أو ذطأ-ط
 اِذتّف بجن الدولٌ واألمٌ ؟ وـد -ظ

3
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ثٍِ اىذوىخ واألٍخ االختالف

األٍـــــــــــــــــخاىذوىـــــــــــــــخ

 مً أعواجها يجمثل الؿلُت ) الخىىمت ( عهً أؾاس -0    

ًمىً أن جخٗضص اللغاث والٗاصاث و الخلالُض صازل الضولت -7    

 الىاخضة  

ؿغا: صولت مثل    والتي بها أعب٘ لغاث عؾمُت  ؾَى

 ) ؤلاًُالُت وألاإلااهُت والفغوؿُت والغوماهُت (  

 ال جخُلب وحىص ؾلُت خاهمت -0

الٗاصاث والخلالُض اإلاكترهت واللغت الىاخضة مً -7

 الٗىانغ ألاؾاؾُت لألمت 

 ألامت الٗغبُتمثل: 

ت "ــت " اإلاغهـت الىخضٍوـالضول (0   ـٍؼ

ت "ــالاجدالضولت  (7 (  تـــــصولت هىهفضعالُ و   تـــصولت فُضعالُ)   :  وجىلؿم ئلى  اصًت اإلاغهبت " الالمغهٍؼ

اٌلٌٚــــــخ اٌٛؽــــل٠ٚــــــخ " ادلووـــــــــي٠خ "-3

ادلفٙــَٛ

 فيهاجىحض  يهي الضولت الت   :

  خىىمت واخضة 

  ومجلـ هُابي واخض 

 ت ٖلى حمُ٘ الؿلُاث اإلادلُت  والتي الىالًاث وألاكالُم واإلادافٓاث  فيحؿُُغ فيها الخىىمت اإلاغهٍؼ

 واإلاجالـ البلضًت

  ت ت الؿابلت كغاعاتها مً الخىىمت اإلاغهٍؼ اث ؤلاصاٍع       وحؿخمض اإلاؿخٍى

 مثل فغوؿا 

اخلظبئـض

ا ججاوـ ؾياجها ) -0 ًُّ ا، وزلاف ًُّ ا، وصًي ًُّ  ( ٖغك

:  التي الٗانمت فيجدىي كلًبــا أو هىاة واخضة جخمثل   -7

  ت الضولت جترهؼ فيها مٗٓم أوكـُـ

 همذ خىلها الضولت بٗض طلً التي و

ت هبحرة اإلاؿاخت مثل  -3 الهحنمٗٓمها لِؿذ هبحرة اإلاؿاخت وئن واهذ هىا صٌو وخضٍو

كلــت وحىص الٗىاةم الُبُُٗت والغاباث والصخاعي والجبــاٌ بحن أعاييها  -4

 الُابانوئن واهذ هىان صٌو مىخضة مجؼأة مثل  

 جدؿم بالىثافت الؿياهُت اإلاغجفٗت  -5

ثقبع مثٍرح ٍِ اىؼبىٌ إال أُ اىَْىرج اىَثبىً ًفوتْتشر اىذوىخ اىىحذوٌخ 
 فرّضبال ٌْطجق إال ػيى ػذد ٍحذود ٍِ اىذوه ٍثو 

 تجؼب ىيْظبً اىضٍبصً واإلداري  أّىاع اىذوه  

........لوخدويٌ )المركزيٌ( دولٌ ....ا : النموذج المثالً للدولٌ  أكمل-ط
بالدولٌ الوخدويٌ ) المركزيٌ (  ما المقصود-ظ
 ذصاُص الدولٌ المركزيٌ  ما-ع
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اٌلٌٚــــــخ اٌف١ــــلها١ٌـــخ-2

ادلفٙــَٛ
  ت كض جىىن والًــاث أو ملاَٗاث أو مدافٓاث،  اإلالؿــمتهي الضولت  ئلى وخضاث ئصاٍع

  ًىىن لهظه الىخضاث هٕى م فُما ٖضا الىىاحي اإلاالُت والضفاُٖت الاؾخلالٌ الظاحيٍو

  ل والهىض مثل اؾترالُا والبراٍػ

اخلظبئـض

 جخمخ٘ بضؾخىع واخض -0

جىلؿم فيها الؿلُاث ئلى : -7

 ت  :وجسخو بالىْاةف الؿُاصًت  الؿلُت اإلاغهٍؼ

  ( الضازلي ًألام -الضفإ الخاعجي  -كخهاص الا -) الؿُاؾت الخاعحُت 

 الكئىن الخُاجُت للؿيان باصاعةوجسخو  ) خىىماث ألاكالُم (   والؿلُت اإلادلُت

ت والؿلُاث اإلادلُت ليل والًت  -3  جدؿم بخدلُم الخىاػن بحن الؿلُت اإلاغهٍؼ

ت فيكاعهت ًىىن للكٗب خم اإلا  -4  ئصاعة الكئىن اإلاغهٍؼ

 ال ًمىً أن جخدٌى ئلى اجداص هىهفضعالي  -5

اٌلٌٚــــــخ اٌىٛٔفــــلها١ٌـــخ-1

ادلفٙــَٛ

 لخدلُم غاًاث مكــترهت ، اجداص ًىٓمــه مٗاهضة يأهثر ف وهــى ٖباعة ًٖ اهًمــام صولخحن أو

  ت  مكترهتوحٗهض بمماعؾت بٌٗ مً نالخُتها ئلى ؾلُت مغهٍؼ

  وؾُاصتها الخاعحُت والضازلُت  م٘ اخخفاّ ول صولت بصخهُتها اللاهىهُت 

  والاجداص الؿىفُتي ؾابلا  الاجداص ألاوعبيمثل صٌو 

اخلظبئـض

لمها الخام -0  ليل صولت صؾخىعها ٖو

 جخمخ٘ ول صولت بدم الخمثُل بكيل مؿخلل -7

 بالىْاةف الؿُاصًتجسخو خىىماث الضٌو الضازلت في الاجداص الىىهفضعالي  -3

  ن ٖملــت واخضة لــضٌو الاجداصليل صولت الٗملت الىلضًــت الخانت بها بجاهب أهه كض ًىىن هىا  -4

 الاجداص ألاوعبيي ف  الُــىعومثل 

 الاجداص بٗانمتها اإلاؿخللت فيجدخفٔ ول صولت   -5

 ؿغامثل  مغخلت الخلت  يٌى ئلى اجدــاص فُضعالي فًمىً للــضٌو الىىهفضعالُــت أن جخد  ؾَى

 ا وأهثرها هكاقت ًٖ  وحٗض الضولت الىىهفضعالُت أكل أهىإ الضٌو قــُى

أي وكذ حكاء  فيألن هظا الىٕى مً الضٌو ٌُٗي الخم ألي صولت مً صٌو الاجداص أن جىفهل ًٖ الاجداص 

ا
ً
 مثل الاجداص الؿىفُتي ؾابل

: السلطٌ مقسمٌ فً الوند  ذطأ أم صد -ظ: تنقسم الدول خسب النظام السجاسً واِداري إلٍ دول ...........و دول .............  أكمل -ط 
: يتخقق التوازن بجن السلطٌ المركزيٌ والسلطٌ المخلجٌ أكمل -غ: الدول الكونفدرالجٌ أقل أنواع الدول شجوفا وأكثرها هشاشٌ     تفسر بم  -ع 

النظام الفجدرالً والنظام الكونفدرالً من خجث المفووم والذصاُص  بجن قارن -ػلكل وِيٌ فً النظام ...............    

؟  ذلك وـدتذتلف الدولٌ الفجدرالجٌ فن الدولٌ الكونفدرالجٌ فً األمور السجاديٌ َ  -ؼ
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o : ػٛاًِ افز١به ِل٠ٕخ ِب  ٌزىْٛ ػبطّخ ٌٍلٌٚخ

ٍـّـــبد اٌؼــبطـــــــــــّخ 

o : رزَُ اٌؼبطّخ يف ػٛء ِؼب٠ري افز١به٘ب ثأٔٙب 
 مغهؼ للخىم والاصاعة ، وجًم خكضا لللىي الؿُاؾُت  .0

الضولت ختى جخمىً مً بؿِ ؾلُاجها ٖلى ول احؼاء الضولت بما فيها اإلاىاَم الهامكُت ي الٗانمت مغهؼ للؿلُت واللىة ف .7

يجهاٌ بحن الضولت والٗالم الخاعجخللت ا .3

للضولت. ياإلاغهؼ الثلاف .4

الضولت . يي ملخلى  َغق الىلل واإلاىانالث فجل٘  ٖاصة ف .5

o  ٌأّىاػهب (  تصٍْف اىؼىاص (:

ِفَٙٛ
اٌؼبطّخ

ُٗت         وعةاؾتها حؿخلغ فيها خىىمت الضولت ياإلاضًىت الت يه    وغالبا ما جترهؼ فيها ؾلُاتها الثالزت  الدكَغ

 واإلاإؾؿاث الىبري           وؾفاعاث الضٌو الاحىبُت           تواللًاةُ ًت ظالخىفُو 

اٌؼبًِ -0
ٟاٌزبهخي

o : سُت مثل  اهدؿب بٌٗ اإلاضن اهمُتها هٗانمت هدُجت ألهمُتها الخاٍع

ٖانمت مهغ   اللاهغة -7ٖانمت اًُالُا                      عوما -0

ٌٍٙٛخ -8
اٌٛطٛي 
()ادلٛاطالد

o : جم ازخُاع الىثحر مً الٗىانم ٖلى يىء

  ضؾهىلت الىنٌى بحن الٗانمت وبلُت أحؼاء الضولت  مثل ٖانمت اؾباهُا  مضٍع

 ىم يأو ان ًىىن مىكٗها ٖلى جهغ مالح ٖانمت الؿىصان ٖلى جهغ الىُل  والخَغ

  لىُي هىاهكٍىأو جل٘ ٖلى ؾىاخل بداع او مدُُاث مثل ٖانمت مىعٍخاهُا ٖلى اإلادُِ الَا

احلّب٠خ  -3
ٚاٌلفبع

o  جىىن ٖانمتها بُٗضة ًٖ الخضوص فظلً ٌُٗيها ٖملا حغغافُا ًىفغ لها الخماًت جداٌو الضولت ان

 ٖانمت لترهُا بضال مً اؾخاهبٌى  أهلغةمثل :  ازخُاع 

ا١ٌَبكح  -4
اٌم١ِٛخ

o : جدغم الضٌو مخٗضصة اللىمُاث ان جىىن الٗانمت يمً مىُلت اللىمُاث الىبري مثل

 اإلاىُلت طاث الغالبُت الؿالفُت يجل٘ ف يالتٖانمت عوؾُا  مىؾىى      

خــاٌؼـــٛاطُ ادلَزؾلصاٌؼـــٛاطُ اٌملديـــخ
o اؾخمغث للغون  يالٗىانم الت هي

لت مغهؼا زلافُا واكخهاصًا  ٍَى

 عةِؿُا  للضولت مثل :

 )فغوؿا(وباَعـ      )مهغ( اللاهغة  

ُاهُا( لىضن    )ئًُالُا ( عوما      )بٍغ

o آلزغو أمً مياجها الى  مضن ازغي لؿبب   هللهاكغعث الخىىماث  يالٗىانم الت يه 

o هللذ ٖانمتها مً مضًىت هُىجى  الضازلُت الى مضًىت َىهُى يمثل الُابان الت 

 -:   لخىىن اإلاضًىت الؿاخلُت  التي جُل ٖلى اإلادُِ  الهاصي  

 ت مهضعا لخُاة  الضولت مً الىاخُت الخجاٍع

  ا هبحرا  هما أجها واهذ مغهؼا خًاٍع

 ػىاصٌ  اىذوه  

القاصمٌ بالنسبٌ ما أهمجٌ

 للدولٌ
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o  بالغغم مً أهمُت الٗانمت للضولت ئال أهه ًىحض  في الضولت مىاك٘ أزغي طاث أهمُت وزلل اكخهاصي أو ؾياوي أو زلافي

ٗبر ٖنها بالىىاة أو كلب الضولت   أو ؾُاس ي ال جلل أهمُت ًٖ الٗانمت َو

o (  لٍت اٌلٌٚخ ؽَت األ١ّ٘خ)    أٔٛاع لٍت اٌلٌٚخ

 بحن الضولت وألامت مً خُث : اإلافهىم وأوحه الازخالف والدكابه كاعن  -0

 صح أم زُأ : وحىص ؾلُت خاهمت يغوعة للُام ألامت  )              ( -7

ل _الهىض _الاجداص ألاوعوبي _الُابان _الهحن _اؾترالُا ( -3 نىف الضٌو آلاجُت خؿب الىٓام الؿُاس ي وؤلاصاعي : )فغوؿا_ البراٍػ

ٌؿمى صولت ................... لخدلُم غاًاث مكــترهت  اجداص ًىٓمــه مٗاهضة يأهثر ف اهًمــام صولخحن أوازتر :  -4

ت         ت                  فُضعالُت               هىهفضعالُت                       وخضٍو  مغهٍؼ

ت  -5  )            ( صح أم زُأ  الُابان صولت ال مغهٍؼ

 صح أم زُأ : الاجداص ألاوعوبي مً الضٌو اإلاغهبت   )             ( -6

  /   كلب الضولت    ما اإلالهىص بيل مً :   الٗانمت  -7

للاٖضة الخالُت وأًً حكظ : الٗانمت الؿاخلُت أفًل مً الٗانمت الضازلُت ؟أًً جىُبم ا -8

ازتر  :  جخمثل الٗانمت وكلب الضولت في وكذ واخض بضولت .....................  -9

 الؿٗىصًت             مهغ                    الىالًاث اإلاخدضة                 أفغاوؿخان      

 كاعن بحن الٗىانم اللضًمت والٗىانم اإلاؿخدضزت ؟ -01

 ئكلُم البدحراث الٗٓمى بحن الىالًاث اإلاخدضة وهىضا مىُلت كلب صولت طاث أهمُت  -00

 اكخهاصًت                ؾُاؾُت                زلافُت                  ؾياهُت        

ـ / هىاهكىٍ / مىؾىى  -07 ىم  / لىضن / باَع ض / أهلغة / الخَغ ما ٖىامل ازخُاع اإلاضن آلاجُت هٗىانم : اللاهغة / مضٍع

ؾُاؾُا للضولت. زلافُا أو مىُلت حكيل اهمُت و زلال ؾياهُا أو اكخهاصًا أو يه - لٍت اٌلٌٚخ

ِٕـمخ اٌمٍت ماد األ١ّ٘خ 
 االلزظبك٠خ

o : جترهؼ فُه الاوكُت الاكخهاصًت للضولت مثل 

ىُت وهىضا يالت البدحراث الٗٓمى ئكلُم جل٘ بحن الىالًاث اإلاخدضة الامٍغ

ِٕـمخ اٌمٍت ماد األ١ّ٘خ 
 ا١ٌَب١ٍخ

o : جترهؼ فُه اإلالغاث الؿُاؾُت  للضولت ومنها جهضع اللغاعاث مثل

 في مهغ  اللاهغة الىبري 

ِٕـمخ اٌمٍت ماد األ١ّ٘خ 
 اٌضمبف١خ ٚاٌل١ٕ٠خ

o للضولت مثل :  تإؾؿاث الثلافُت واإلاغاهؼ الضًيُجترهؼ فُه اإلا

 اإلاملىت الٗغبُت  الؿٗىصًت يف تماإلاىغ  تمى

ِٕـمخ اٌمٍت ماد اٌرتو١ي 
 ٟاٌَىبٔ

o : ًترهؼ فُه اغلبُت ؾيان الضولت مثل 

ًترهؼ فيها الؿيان صون غحره مً مىاَلها يالت حىىب افغاوؿخان

 اىذوىخقيت 

 األوه ) اىذوىخ (أصئيخ اىذرس 
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o  : أمامك خريطة للعالم ، وضح ما تدل عليه األرقام

 (1(  )2(  )3)

 (4)
 (5 ) (7)

 (6   )
 (8(  )9)

 (11 )

(11       )
 (12)  (15 )

 (13(  )14(  )16 )

ت  -4     ............  والًت ...... -3          صولت ................   -7          صولت ............   -0 ت صولت وخضٍو .........مغهٍؼ

ت ولىنها مجؼأة .............     -5 ت ولىنه -6       صولت وخضٍو هبحرة اإلاؿاخت ................ اصولت وخضٍو

ت ( صولت فُضعالُت -8     صولت ...........  -7 صولت .................. -01صولت ..............      -9    ..........  ) ال مغهٍؼ

صولت .................. -03................      ) مغهبت (صولت فُضعالُت  -07.................      ) اجداصًت (  صولت فُضعالُت -00

صولت ................. -06........      صولت .................. -05صولت ........................         -04

o  ُت خضص مىك٘ مهغ ٖلى الخٍغ

أمامك خريطة للعالم ، وضح ما تدل عليه األرقام : 
 عاصمة مستحدثة  -1
(2) عاصمة عامل اختٌارها    -2

.......................

(6منطقة قلب دولة ذات           ) -3
(4)    (1) أهمٌة ................

(7)      منطقة قلب دولة ذات        -4
(3)  أهمٌة .................

( 5عاصمة عامل اختٌارها         ) -5
.........................

عاصمة نوعها ......... -6
عاصمة عامل اختٌارها -7

..........................

ومدرٌد على خرٌطة العالم  القاهرة  موقع حدد -8

4

5
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بم تفسر : الموقك 

الفلكً لدواُر 

األكثر القرض 

أهمجٌ للدولٌ

 ٖىانغ ( وهي :  6)    اإلالىماث الُبُُٗت للضولت :  -

ـ  -اإلاىار   –الكيل  –اإلاؿاخت  –) اإلاىك٘  الىباث الُبُعي  ( –الخًاَع

سؤال  

 وهي :  ػواًا ٖضةالجغغافُا الؿُاؾــُت ألي صولت مً  فيًمىً جىاٌو اإلاىك٘ وأزغه  -

   اإلاىك٘ الفليي  -0

 – اإلاىك٘ باليؿبت للضٌو اإلاجاوعة    – اإلاىك٘ باليؿبت للُابـ و اإلااء اإلاىك٘ الجغغافي      )  -7

ت         (   اإلاىاك٘ الاؾتراجُجُت      –   اإلاىاك٘ الهامكُت واإلاغهٍؼ

ادلٛلغ اٌفٍىٟ  -0

ٛلغ اجلغوايف : ادل -8

اىَىقغ ثبىْضجخ ىيٍبثش واىَبء –أ     

تللمىك٘ مً الُابـ و اإلااء ئلى  وفلا جهىف الضٌو ٖاصة -    صٌو خبِؿتو  صٌو بدٍغ

 اٌلٚي اٌجؾو٠خ    
ت مفخىخت o ادلفَٙٛ هي الضٌو التي حكغف ٖلى مؿُداث بدٍغ

أ١ّ٘خ ادلٛلغ اٌجؾوٞ
.صون ٖىاةم أو صون جدىم صولت أزغي  يالضولت بالٗالم الخاعج وؾُلت اجهاٌ -0

ا بغحرها مً الضٌو  -7 اصة اخخيان الضولت  خًاٍع  ٍػ

ت اإلاسخلفت  -3  جمخٗها بالثرواث البدٍغ

جؾو٠خ لل رشوف اٌلٌٚخ اٌ
 ـــ :ػٍٝ اٌجؾو ثـ

ت واخضة، مثل :  -0  حكُلي –ؾىعٍا  واحهت بدٍغ

 مهغ واإلاملىت الٗغبُت الؿٗىصًت    واحهخحن مثل: -7

ُاهُا  والُابان  وهى الضٌو الجؼعٍت مثل:  حهاتهامً حمُ٘  -3 بٍغ

رزٛلف أ١ّ٘خ ادلٛلغ 
اٌجؾوٞ ٌٍلٚي ػٍٝ :

 ٌَى الؿىاخل  -0

أهمُت اإلاؿُداث اإلااةُت -7

 لها يالؿاخلالٓهحر  -3

مىك٘ الضولت باليؿبت لخُىٍ الٌُى وصواةغ الٗغى يض باإلاىك٘ الفليًله اإلافهىم

اإلاىك٘ باليؿبت لضواةغ الٗغى هى 

ألاهثر أهمُت لٗضة أؾباب ، منها : 

جدضًض اإلاالمذ الٗامت إلاىار الضولت    -0

اليكاٍ البكغي للؿيان في  الخأزحر -7

اإلاىك٘ باليؿبت للُابـ واإلااء - اإلافهىم

اىَقىٍبد اىطجٍؼٍخ ىقىح اىذوىخ    اىذرس اىثبًّ

اىَىقغ (  أوال)  

هذه الدول  خدد

فلٍ الذريطٌ

: تذتلف  أهمجٌ  القبارة صخٌ أيد

المسطد الماًُ من دولٌ ألذرى 
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    اٌلٚي اٌلاف١ٍخ أٚ احلج١َخ 
       ولِـ لها اجهاٌ مباقغ بالبداع اإلافخىخت            جل٘ صازل الُابـ يالضٌو الت يه      

م ًٖ  يالخاعجولىً  جخهل بالٗالم          الضٌو اإلاجاوعة ي أعاض  ياإلاغوع ف ٍَغ

  مثل أزُىبُا وأفغاوؿخان وأوغىضا       

لُا       يا الجىىبُت جًم يأهثر اللاعاث الت وحٗض ئفٍغ  خبِؿت ًليها آؾُا ًليها أوعبا زم أمٍغ
ً

صوال

 

 

اىَىقغ ثبىْضجخ ىيذوه اىَجبورح  -ة 

 ٌٗض مىك٘ الضولت باليؿبت للضٌو اإلاجاوعة لها مهًما فهىان  : 

اإلاخدضةاإلاغغب والىالًاث اإلاغغب التي جدضها صولخان هما الجؼاةغ و   صٌو  ًجاوعها ٖضص كلُل مً الضٌو مثل :

  جدضها اإلاىؿًُ وهىضا التيالىالًاث اإلاخدضة 

الهحن ًدضها زمـ ٖكغة صولت   صٌو ًجاوعها ٖضص هبحر مً الضٌو مثل :

 وكض جإصي هثرة الضٌو اإلاخجاوعة الى  : 

اصة كىتها مثل صٌو غغب أوعبا  الخٗاون جدلُم  (0  وبالخالي ٍػ

 حؿبب هثرة الضٌو اإلاجاوعة للضولت الٗضًض مً  (7
ً
ًجاوعها ؾب٘ صٌو يمثل الؿىصان الت اإلاكىالثوأخُاها

غ اىَرمزٌخ واىَىاقغ اىهبٍشٍخ اىَىاق  -ج 

ت اإلاىاك٘ الهامكُتاإلاىاك٘ اإلاغهٍؼ

 هي اإلاخىؾُت حغغافُا للٗالم 

  الٗالم اللضًم في جمغهؼهو مثل مىك٘ مهغ

 غاف هي الىاكٗت ٖلى ألَا

  مثل هُىػٍالهض 

اىَىاقغ االصتراتٍجٍخ  –د    

  َ٘غق اإلاالخت  فيجىدؿب أهمُت بالغت، هًٓغا إلقغافها وئمياهُت جدىمها  التياإلاىاك٘ الاؾتراجُجُت هي جلً اإلاىاك

ت  ت الضولُت أو البًر  البدٍغ

  غاًت ألاهمُت باليؿبت للضولت ؾىاء وكذ الخغب أو وكذ الؿلم  فيوحٗض اإلاىاك٘ الاؾــتراجُجُت 

  ـ، ومًُم باب اإلاىضب، ومًُم حبل َاعق  ومً هماطحها: كىاة الؿَى

: أولٍ القارات التً تـم دول خبجسٌ قارة ............. أكمل -ظ   : وجود تناقض فً أهمجٌ الموقك الجمرافً لقارة أفريقجا  تفسر بم -ط 
: كثرة الدول المتجاورة سّخا ذو خدين  تفسر بم -غ: أفمانستان من الدول الخبجسٌ فً قارة ............        أكمل -ع 
المقصود بالمواقك اِستراتجججٌ ام -ؼجسٌ فً قارة ........ و ..........        أكمل : ِ توجد دول خب -ػ 
؟ موقك دولٌ أثجوبجا أم دولٌ سوريا  ولماذاَ  تفـل أيوما -ؾالمواقك المركزيٌ والمواقك الوامشجٌ                بجن الفرق ما -ؽ 

 مصر / الممرب / فمان / الجمن (  فً الموقك بجن الدول  القربجٌ اآلتجٌ  : ) التشابى ما -ؿ

فً موقك الدول القربجٌ األتجٌ : مصر  ما وجى التشابى

 الجمن –ججبوتً  –فمان الصومال  –الممرب  –
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 ا واضًخا ف
ً
ىحض جباًى ، فبًٗها جبلغ مؿــاخخه ٖضة مالًحن مً الىُلىمتراث اإلاغبٗت مثل  يٍو  عوؾــُا الاجداصًتمؿــاخت الــضٌو

 جبلغ مؿــاختها أكل مً هُلى متر مغب٘ التي الفاجُيانٖلى ٖىـ صولت  ²ملُىن هم 0776

o  اٌٍَُ ٚاحلوة يفأصو ادلَبؽخ ػٍٝ اٌلٌٚخ  :
ادلَــبؽخ اٌىج١ـــــوح -0

اٌظغريح ادلَــبؽخ  -8

o ثبٌى١ٍٛ ِرتاد ادلوثؼخ  اٌلٌٚخ ال رمبً َِبؽخ  أ١ّ٘خ
ٚئمنب الثل األفن ثؼني االػزجبه ػٛاًِ ػلح ٟٚ٘ :       

 اٌلٌٚخ :اٌؼٛاًِ احمللكح أل١ّ٘خ َِبؽخ 
 حجم اإلاىاعص وجىىٖها   .0

 ٖضص الؿيان وجىػَٗهم بما ًدىاؾب م٘ اإلاىاعص  .7

 الضولت يالاكخهاصًت والؿُاؾُت الؿاةضة ف الىٓم  .0

كضعة الؿيان الٗلمُت والخىىىلىحُت ٖلى اؾخغالٌ اإلاىاعص  .7

 ؾهىلت الاجهاٌ بيافت أعحاء الضولت .3

 ــا ،حكــغلها الضولت  يوهي عكٗــت ألاعى الت ًُّ وهــظه الغكٗت اإلادضصة بدضوص ؾُاؾــُت واضخت اإلاٗالــم ومٗترف بها صول

(  اٌٍَج١بد)   اٌؼ١ٛة( االجيبث١بد)   ادليا٠ب
ض مً اخخمالُت الخىٕى -0 إلاىاعص ا يالخىٕى ف يالترهُب الجُىلىجي، وبالخال يف جٍؼ

 صٌو مثل : وعوؾُا الاجداصًت والهحن  ياإلاٗضهُت هما هى الخاٌ  ف

ت الضفإ بالٗمم -7  جدُذ للضولت أن جدبجى هٍٓغ

ْل ؤلامياهُاث الاكخهاصًت ٖلى أن جًم ٖضص هبحر مً الؿيان  يحؿاٖض ف -3

 الظًً ًمىنهم اؾخغالٌ هظه اإلاىاعص  الاكخهاصًت

ًٖ اإلاىاَم اإلاهضصة  جدُذ للضولت وكذ الخغب فغنت ئبٗاص مهاوٗها  وؾياجها -4

بالٗضوان ئلى مىاَم آمىت

o  جدخاج اإلاؿاخت الىبحرة للضولت ئلى

 لــ تالخىىمحهىص وئمياهُاث هبحرة مً 

غها           :  وخماًتها        جٍُى

  والؿُُغة ٖلى أحؼائها        

غاف             اإلاترامُت ألَا

(  اٌٍَج١بد)   اٌؼ١ٛة( االجيبث١بد)   ادليا٠ب
o : ًجمىً اإلاؿاخت الهغحرة للضولت الخىىمت م

 وئصاعتها  بؿهىلت يبِ الضولت .0

غها .7  جىمُت حمُ٘ أحؼاء الضولت وجٍُى

ؾهىلت خهغ واؾدثماع ول مىاعص الضولت -3

o  بٌٗ ألاخُان : ياإلاؿاخت الهغحرة للضولت ف 

 خالت الخغب مثل :   ي ٌؿهل ازتراكها والؿُُغة ٖليها ف -0

 ؾُُغة اإلااهُا ٖلى هىلىضا وبلجُيا ازىاء  الخغب الٗاإلاُت الثاهُت 

انحر -7 وجىىن اهثر جأزغا بالىىاعر الُبُُٗت اطا حٗغيذ لها والؼالٌػ والٖا

ٔظو٠خ اٌلفبع ثبٌؼّك
ت الضفإ  حؿخُُ٘ اٌ صٌو هبحرة اإلاؿاخت أن حٗخمض ٖلى هٍٓغ

ً اإلاؿاخت الىبحرة للضٌو أن  يبالٗمم ف ِ
ّ
مى

ُ
وكذ الخغب،  خُث ج

جخسلى ًٖ حؼء مً أعاييها زم مٗاوصة الضفإ ًٖ هفؿها، ٖلى 

 ؾبُل اإلاثاٌ : 

 مىاحهت الُابان،   يالهحن ف -0

الخغب الٗاإلاُت الثاهُت؛ ي مىاحهت أإلااهُا ف يوالاجداص الؿىفُتي ف -7

مت  الجِل ألاإلااوي خُث جمىً حِل الاجداص الؿىفُتي مً هٍؼ

ٖىضما أجهىه خُث اؾخضعحه لضازل ألاعاض ي الغوؾُت ختى ونل 

  مكاعف مىؾىى، ئط لم ًخدمل ألاإلاان كؿىة اإلاىار فيها

ٍضبحخ اىذوىخ  (  ثبٍّب)  

: المساخٌ  دلل فلٍ صخٌ القبارة

الكبجرة للدولٌ سّخا ذو خدين 
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ُي )اإلاؿخُُل -7اإلاىخٓم أو اإلاىضمج    -0                                                (الجُىب  )اإلادخىي  -4  اإلاجؼأ -3  ( الكٍغ

دولة شيلي ذات شكل مستطيل

اٌشـــــــىً ادلـــــٕزظـُ أٚ ادلٕلِــــــظ -0
ًبا  ادلفَٙٛ ت جلٍغ أي جىىن اإلاؿافت مً وؾِ الضولت ئلى أَغافها مدؿاٍو

  مثل : مهغ وبلجُيا وفغوؿا 

مم١ياد اٌلٚي ماد 
 اٌشىً ادلٕلِظ

 كضعة الخىىمت ٖلى جدلُم أفًل اجهاٌ وؾُُغة ٖلى أحؼاء الضولت  -0

ت مً مغهؼ الضولت  وطلً ألن أَغافها جىىن ٖلى أبٗاص مدؿاٍو

ألن ٌَى خضوص الضولت ًىىن كهحًرا باليؿبت ئلى مؿاختها خؿً ؤلاصاعة الضازلُت للضولت  -7

 ًللل مً فغم الاخخيان والجزإ ٖلى الخضوص    -3

ت -4  اإلاياهُت للخغهت جىفغ لجِكها الخٍغ

هظا الكيل جبضو الضولت مىضمجت ٖضا حؼء منها ًبرػ صازل صولت أزغي  في اٌشىً ادلٕلِظ مٚ اٌربٚى

  صولت الىىوغى، وأفغاوؿخان مثل : 

أِضٍخ ثبخلوائؾ

الجؼء الباعػ مً أفغاوؿخان صازل صٌو أزغي   

  أفغاوؿخان قيل مىضمج طو البروػ      فغوؿا طاث قيل مىضمج ) مىخٓم (     

اٌشىً ادلَزـ١ً ) اٌشو٠ـٟ (-8

ادلفَٙٛ
ىىن  ٖغيهاًُلم هظا الكيل ٖلى الضولت ئطا بلغ َىلها ؾخت أمثاٌ  - ٍو

ًبا مً اإلاؿخُُل  قيل الضولت كٍغ

أصبهٖ
اٌٍَج١خ

:  مثلغالًبا ما ًإصي طلً ئلى بٌٗ اإلاكاول الؿُاؾُت   -

 مكيلت الاجهاٌ بحن أحؼاء الضولت  -1

  مكيلت الضفإ ٖنها  -2

أٔٛاػٗ

 كض ًىىن الامخضاص الُىلي للضولت مً الكماٌ ئلى الجىىب -0  

  -ئًُالُاو    يلقُ: مثل    -

الضولت يجىٕى اإلاىار وؤلاهخاج ف كض ٌؿاٖض هظا الكيل ٖلى -   

 كض ًىىن الامخضاص الُىلي للضولت مً الكغق ئلى الغغب   -7  

 جىٕى مىازهاوهظا ال ٌؿاٖض ٖلى    مىغىلُاو   جغهُا : مثل -   

شنو اىذوىخ  ( ثبىثب)  

6

6
7

8
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ـــــــيأـاٌشــىـــً اجملـ
o َٛٙا:    ادلف ًُّ هى الكيل الظي جىىن فُه أعاض ي الضولت غحر مخهلت حغغاف

o :  ًأزظ الكيل اإلاجؼأ للضٌو زالزت أهماٍ هي 

كٚي ثو٠خ حبو٠خ رليأح -3 كٚي ثو٠خ رليأح -8 كٚي حبو٠خ رليأح -0
ًىىن حؼء مً أعاييها مخهال م٘ التيالضٌو هي  

غة  الُابـ والجؼء آلازغ مىحىًصا   البدغ فيهجٍؼ

غة ئًُالُا جخجؼأ ئلى  ا٠ـب١ٌبصولت  :مثل  قبه حٍؼ

غحي ؾغصًيُا  و نللُت الخابٗخحن لها واللخحن  وحٍؼ

      جىفهالن ٖنها بمُاه البدغ اإلاخىؾِ

جفهل بحن أعاييها صٌو التيالضٌو هي 

 أزغي  

 ٌٍٛال٠بد : أالؾيا الخابٗت مثل 
وجفهل بُنهما هىضا ادلزؾلح    

هي الضٌو الجؼعٍت التي جفهل 

 اإلاُاه بحن حؼعها

و ئهضوهِؿُا  ا١ٌبثبْمثل : 

اٌشــىً احملزـــــــٜٛ ) اٌــلٚي اجلـ١ـجـ١ــــخ ( -4
: رـؼــو٠ــفــٙب

غوع في أعاض ي هي الضولت التي جل٘ صازل صولت أزغي وال ًمىً الىنٌى ئليها ئال باإلا

 وأحىاء الضٌو اإلاُىكت لها 

o لُابضولت  هاإلادخىا ١ٌَٛرٛصولت   مثل حىىب ئفٍغ

o والبض وأن جدب٘ الضولت الجُبُت في ؾُاؾتها الضازلُت والخاعحُت الضولت اإلاُىكت لها

o  ت ًًٗفمما  كىتها الؿُاؾُت والاكخهاصًت والٗؿىٍغ

o  لظا حؿعى الضولت الجُبُت  للخفاّ ٖلى ٖالكاتها  الىصًت م٘ الضولت اإلاُىكت لها 

 : مساخٌ الدولٌ / الشكل المستطجل للدولٌ / الشكل المختوى / نظريٌ الدفاع بالقمق / الشكل المندمح  بــ المقصود ما -ط  -ط 

المساخٌ الكبجرة للدولٌ والمساخٌ الصمجرة من خجث اِيجابجات والسلبجات      بجن قارن -ظ 
َ شكل دولٌ مصر أم شكل دولٌ شجلً ؟  ولماذا تفـل أيوما -غ: يأذذ الشكل المجزأ فدة أنماط                 فلٍ دلل -ع 
 : تخرص دولٌ لجسوتو فلٍ اِختفاظ بقّقات وديٌ مك دولٌ جنوب أفريقجا  تفسر بم -ػ 
 نوع شكل كل دولٌ مما يأتً : ) مصر / شجلً / لجسوتو / الكنمو / الجابان / أفمانستان ( خدد -ؼ 

: يذتلف تأثجر الشكل المستطجل من دولٌ ألذرى خسب ......  اذتر -ؽ
اِمتداد   فدد السكان   وقك الم  المساخٌ   

90100

07



أ / مصطفى دكروني      الجغرافیا السیاسیة للثانویة العامة    فاید     االسماعیلیة    01119406646    /    01011536172

20

أمامً مجمىٖت صٌو : خضص هٕى الكيل ليل منها وألازاع اإلاترجبت ٖلى ول قيل ، وأحهما جفًل وإلااطا ؟  

أ/ مهُفى صهغووي 

  تتشنو ٍْهب أراضٍهب، فهْبك : اىتًتختيف دوه اىؼبىٌ ٍِ حٍث ٍظبهر اىتضبرٌش

o  ٘أإلااهُا :  هىلىضا و  مثل الؿهليصٌو ٌغلب ٖلى أعاييها الُاب 

o  ٘ؿغا و الُابانمثل   الجبليوصٌو ٌغلب ٖلى أعاييها الُاب  ؾَى

o  ل  مخىىٖتوصٌو  الخًاَعـ مثل مهغ و البراٍػ

  قىح اىذوىخ وٌرجغ رىل إىى : فًتؼذ اىَظبهر اىتضبرٌضٍخ ٍِ اىؼىاٍو اىَؤثرح

ـ في   .0 تجإزغ الخًاَع ت   الىىاحي الٗؿىٍغ فهي التي جدضص ؾحر الٗملُاث الٗؿىٍغ

ـ  .7  اإلااةُت واإلاٗضهُت مىاعص الضولتمضي اؾدثماع  فيجإزغ الخًاَع

ـ  .3 ت فيجإزغ الخًاَع  الضولت فيوجىػَ٘ الؿيان   ألاوكُت البكٍغ

  ؿُت وأزغها في كىة الضولت  ) الؿهٌى ألاجهاع (  –اإلاغجفٗاث  –بٌٗ اإلآاهغ الخًاَع

اىضهىه -1

ت و الؿاخلُت   بحن  الؿهٌى الفًُُت  جدىٕى الؿهٌى في الٗالم ما أٔٛاػٙب والصخغاٍو

مم١يارٙب

 اًجابُت ٖل كىة الضولت  ولما طاصث مؿاخت الؿهٌى في الضولت ولما وان لظلً أزاع

خُث حؿهم في :

جىٕى ؤلاهخاج الؼعاعي ووفغجه  -0

ت؛ هًٓغا لؿهىلت الىلل  -7 صح أم زُأ            جُىع الٗمغان وألاوكُت الهىاُٖت والخجاٍع

 واإلاىانالث وئوكاء البيُت الخدخُت 

ؼ الىخضة بحن ؾيان الضولت  -3 ؾهىلت الاجهاٌ والامتزاج الثلافي، وحٍٗؼ

  مىكىفتججٗل الضولت  ٍٍج١برٙب

 ٌوأكل مىٗت أزىاء حٗغيها لالخخال

تضبرٌش  اىذوىخ  ( راثؼب )  

07
06 05 04

03

:  صد أم ذطأ

السوول تمند 

الدول قوة دفافجٌ
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اىَرتفؼبد -2 

اٌٍَج١بد )االجيبث١بد (   ادليا٠ب
أحؼاء نٗىبت الاجهاٌ بحن  -0

 الضولت

وئٖاكت جدلُم الخىمُت   -7

 الكاملت

ؼ عوح الاهفهاٌ لبٌٗ -3 حٍٗؼ

ٌ  يألاكلُاث ف   بٌٗ الضو

 يمثل : أكلُت ئكلُم هخالىهُا ف    

 ئؾباهُا

o  : ادلورفؼبد رىَت اٌلٌٚخ اٌؼل٠ل ِٓ اجلٛأت االجيبث١خ ٚمٌه ألٔٙب
ضاث مً اللىة ألجها  -0 اإلاغاكبت والضفإحكيل مىاَم اؾتراجُجُت في جمىذ الضولت مٍؼ

حكيل الجباٌ خضوًصا َبُُٗت واضخت بحن هثحر مً الضٌو هجباٌ البراوـ بحن  -7

.ئؾباهُا وفغوؿا

هثحر مً الضٌو مىاَم ؾُاخُت : يحكغل اإلاىاَم الجبلُت ف   -3

 ئما لالنُُاف مثل حباٌ بالص الكام 

 باو أوع ي ى الثلىج قخاًء مثل حباٌ ألالب فأو مىاَم للتزلج ٖل.

 حٗض أؾاؽ الهىاٖت ياإلاٗضهُت الت بها الثرواثجىحض    -4

األنوار – ع

  أهثر ْاهغاث الؿُذ جأزحرا في الىُان الؿُاس ي للضولت محٗض ألاجهاع ً 

  واجسظث بًٗها هدضوص ؾُاؾُت 

  حكترن فيها أهثر مً صولت مكاول ؾُاؾُت بحن الضٌو وبًٗها  ؾىاء في : التيوجثحر ألاجهاع الضولُت 

o  اإلاُاهاكدؿام  

o  أو اإلاالخت الضولُت بها، زانت الضٌو الخبِؿت التي حٗض ألاجهاع الضولُت بمثابت أخض َغق

 اجهالها بالٗالم الخاعجي مثل جهغي ) الغاًً و الضاهىب  (

: سبب  اذتر فدد الدول كم 
وجود مشكلٌ  المشتركٌ فً 
اقلجم كتالونجا نور الراين ؟ 

اِنفصالً فً     
اسبانجا وجود ...... 

السوول-)المرتفقات 
 (الثروات -األنوار  

       

                     

 : ألمانجا أم سويسرا  يمكن أن تتمجز باِمتزاج الثقافً َ مك ذكر السبب  أيوما -ط 

؟  وـد ذلكالمظاهر التـاريسجٌ من القوامل المؤثرة فً قوة الدولٌ َ  -ظ 
؟      وـد ذلكالمرتفقات لوا تأثجر متناقض فلٍ قوة الدولٌ َ  -ع 
 ؟   وـد ذلكالسوول لوا تأثجر متناقض فلٍ قوة الدولٌ َ  -ػ 
: أكثر الظاهرات التـاريسجٌ تأثجرا فً الكجان السجاسً للدولٌ ........  أكمل -ؼ 

: جمجك هذه الدول تشترك فً نور الراين فدا دولٌ  ......  اذتر -ؽ
هولندا               ألمانجا                  اسبانجا                  فرنسا   

08
09
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o  في جدضًض أهمُت الضولت ووػجها الؿُاس ي خُث ًإزغ اإلاىار فيًإزغ اإلاىار بكيل مباقغ أو غحر مباقغ 

     والىباث الُبُعي هٕى التربت  -0

ت  -7 خطح طلً مً زالٌوالٗضًض مً ألاوكُت البكٍغ  :  ٍو

 هىٖحن  ) الغاباث  و الخكاتل ( ولهما جأزحر في كىة الضولت هما ًلي : يجخمثل الىباجاث الُبُُٗت ف

احلشــــــبئـــش اٌغـبثــبد
o  ا ش فيلٗبذ الخكاتل صوًعا مهمًّ  الخاٍع

o  في الغعيواهذ الٗهىع اللضًمت أهم مىاَم 

 الٗالم

o  وخالُا حؿاٖض وفغة الخكاتل ٖلى همى

 بٌٗ الضٌو  اكخهاص

o  َبُُٗت للثروة الخُىاهُت  مغاعيخُث جمثل

o  ض اهخاج الالبان واللخىم وألانىاف  مما ًٍؼ

o اؾترالُا و ألاعحىخحن  :  مثل 

o  ا مً اإلاىاعص الُبُُٗت للضولت إلاا جدلله جمثل مىعًصا مهمًّ

 منها : فىاةضمً 

 زار.لبىاء ونىاٖت الؿفً وألا ألازكابئهخاج  .0

الظي ًضزل في نىاٖت للُاةغاث والؿُاعاث اإلاُاٍجىفحر  .7

 لبٌٗ الضٌو  الضزل اللىميحٗض أخض مهاصع  .3

مثل اللجىء ئليها والاخخماء فيها في  خغبُتجلضم فىاةض  .4

 أزىاء الخغوب 

٠ي٠ل ادلٕبؿ ادلؼزلي
: ِٓ 

o ت ف  مسخلف اإلاجاالث  يفاٖلُت ألاوكُت البكٍغ

o  ٌؿاٖض ٖلى كىة الضولتمما 

o  ٌمٗٓم صٌو خىى البدغ اإلاخىؾِ فيهما هى الخا

٠إكٞ ادلٕبؿ اٌجبهك أٚ احلبه ئىل :
 ) ادلٕبؿ ادلزـوف (

o  تالخض مً فاٖلُت ألاوكُت  البكٍغ

o  وحٗلها مىاَم زالُت أو كلُلت الؿيان 

o  و قماٌ هىضا بفٗل البروصة              قماٌ عوؾُا        :  مثل 

لُا بفٗل الخغاعة والجفاف يوالصخاعي الخاعة ف        مٗٓم قماٌ ئفٍغ

٠َُٙ اٌزٕٛع ادلٕبفٟ  ٌٍلٌٚخ يف :

o  الظاحي الاهخفاءالاكتراب مً صعحت  

o  ؤلاهخاج الؼعاعي الظي ٌٗمل ٖلى جىٕى ألاوكُت الاكخهاصًت  فيخُث الخىٕى 

o  ؼ وخضتها الىَىُت        بحن أكالُم الضولت  الخيامل       : ئلىمما ًإصي وحٍٗؼ

o  خُث جخٗضص فيهاهمىطًحا لهظا الخيامل  ادلزؾلح األِو٠ى١خجمثل الىالًاث

 ألاكالُم اإلاىازُت 

اٌزملَ اٌؼٍّٟ لل ٠َبُ٘  
 يف : ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب

o  ًزالٌالخللُل مً أزغ اإلاىار الؿلبي ٖلى الضولت م :   

وأحهؼة الخىُُف،              جُىع وؾاةل الىلل واإلاىانالث       

 البُىث البالؾدُيي يالؼعاٖت الخضًثت فو        

ٍْبخ اىذوىخ  ( خبٍضب  ) 

اىْجبد اىطجٍؼً  ( صبدصب  ) 
النبات الطبجقً وقوة الدولٌ ما القّقٌ بجن
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o  وضح ما تدل عليه األرقام  خريطة للعالمأمامك ، 

        (1) 

 (7 )  (12 ) (2)
 (8  )

   (6)  (3)

  (11)
  (9)

  (4)
  (5               )   (11 )

نوع الشكل  ..........................دولة ..............  -3دولة ...................     -2والٌة ................         -1
دولة .............. نوع الشكل ............................ -5دولة ................  نوع الشكل ........................    -4  
........... نوع الشكل ............................دولة .. -7دولة ..................  نوع الشكل .......................    -6    
دولة ............. نوع الشكل ............................ -9دولة ................. نوع الشكل .........................    -8    
دولة ............................ -12دولة ...........   -11 دولة ............. نوع الشكل .........................     -11 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  خامس: الدؤال ال   
أمامك خريطة أفريقيا ، وضح : 

. دولة موقعها مركزٌة واستراتٌجٌة ......... -1
........ ..........البحر  -2
دولة ٌجاورها عدد قلٌل من الدول .......... -3
 مضٌق ....................... -4

مضٌق .............. -5
دولة حبٌسة ............. -6
دولة حبٌسة .............. -7
دولة حبٌسة ............... -8
دولة حبٌسة ................ -9

دولة حبٌسة ................ -11
............... دولة حبٌسة -11
.......دولة حبٌسة .. -13دولة ........      -12
دولة جزرٌة ...........-15 .......... دولة -14

دولة .............-17دولة حبٌسة ........ -16      
المحٌط ........  -19المحٌط ...............  -18  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

 - نواكشوط –الخرطوم  -القاهرة  : حدد موقع 
لٌسوتو  –مضٌق صقلٌة  –جٌبوتً  –الصومال 

 جرٌنتش  –االستواء  –البحر األحمر  –تونس 

(2(       )1(          )0    )

الجزائر لٌبٌا  (1) 

(34      )   (33(   )32)

(1(  )9)

  ٍَدٍرٌب
 (2(      )4(       )8)

  (31)         (30)

 (38)  (39)

أَدىال

َبيٍجٍب

       (31(                   )32)

 (34)

 اىثبًّ ) اىَقىٍبد اىطجٍؼٍخ(أصئيخ اىذرس 

71

70
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ت الضولت/    الضولت مؿاخت / الجغغافي اإلاىك٘ما اإلالهىص بـــ :   -0  الاؾتراجُجُت اإلاىاك٘ / الخبِؿت أو الضازلُت الضولت / البدٍغ

ت اإلاىاك٘  ت/ الهامكُت  اإلاىاك٘/اإلاغهٍؼ  / الضولت الجُبُت / قيل الضولت اإلاىخٓم / الكيل اإلاىضمج طو البروػ  بالٗمم الضفإ هٍٓغ

 بم جفؿغ : أهمُت اإلاىك٘ الفليي باليؿبت لضواةغ الٗغى  -7

ت مً خُث اقغافها ٖلى البداع "أًض صخت هظه الٗباعة  "جسخلف الضٌو  -3  البدٍغ

 ) ماطا ًدضر ئطا واهذ الضولت حكغف ٖلى مؿُداث ماةُت مفخىخت ( بم جفؿغ : أهمُت اإلاىك٘ البدغي للضولت  -4

 جخىكف أهمُت اإلاىك٘ البدغي للضٌو ٖلى ٖضة ٖىامل ، وضخها  -5

 هثرة الضٌو اإلاجاوعة للضولت له جأزحر ئًجابي وأزغ ؾلبي ، وضح طلً -6

 صخت هظه الٗباعة  " مهغ طاث مىك٘ مغهؼي و اؾتراجُجي "أًض   -7

 كاعن بحن اإلاؿاخت الىبحرة و اإلاؿاخت الهغحرة للضولت مً خُث الاًجابُاث و الؿلبُاث -8

 " بالىُلىمتراث اإلاغبٗتالضولت مؿاخت أًض صخت أو زُأ الٗباعة ألاجُت  : " جلاؽ أهمُت   -9

ت  -01 ؿىٍغ  بم جفؿغ : الضٌو هبحرة اإلاؿاخت جخمخ٘ بمؼاًا اكخهاصًت ٖو

...................... مً الضٌو التي حكغف ٖلى البدغ بىحهت واخضة ازتر   -00

 اإلاغغب                   الؿٗىصًت                  ؾىعٍا                          الىالًاث اإلاخدضة         

ت الضفإ بالٗمم ًغح٘ ئلى .....................  -07  جبجي بٌٗ الضٌو هٍٓغ

ـ                اإلاىك٘ الجغغافي          اإلاؿاخت الىبحرة                 هثرة الؿيان                  هٕى الخًاَع

مً اللاعاث التي ال ًىحض بها صٌو خبِؿت ......................... -03

يا الكمالُت  يا الجىىبُت                أوعوبا                    أؾُا                         أمٍغ أمٍغ

اللاعاث التي جًم صٌو خبِؿت كاعة .................. زاوي   -04

يا الجىىبُت         يا الكمالُت                أمٍغ أوعوبا                    أؾُا                         أمٍغ

 ما هي مؼاًا الكيل اإلاىضمج ) أفًل أهىإ الضٌو طاث الكيل اإلاىضمج ، إلااطا ؟ ( -05

ُي  ألازاع اإلاترجبت ٖلى الكيل اإلاؿخُُل ) ما -06  ( الكٍغ

 جٓهغ الغوح الاهفهالُت بكيل أهبر في الضٌو الؿهلُت  صح أم زُأ : -07

 ٌ حكيل مىاَم اؾتراجُجُت في اإلاغاكبت والضفإ ى ؿهالصح أم زُأ :  -08

 بم جفؿغ : أهمُت ألاجهاع الضولُت للضٌو الخبِؿت -09

71-   ٌ  كاعن بحن الؿهٌى و اإلاغجفٗاث مً خُث ألازاع الاًجابُت والؿلبُت ٖلى كىة الضو

لُا ...مً أمثلت الضو ازتر :   -70 .......ٌ طاث الكيل اإلاىضمج طو البروػ في أفٍغ

الىىغى                  أفغاوؿخان                   اوغىضا                          لِؿىجى   

 ................ جدلم أفًل اجهاٌ بحن أحؼائها ما ٖضا حمُ٘ هظه الضٌو ازتر :   -77

مهغ                     فغوؿا                        بلجُيا                           قُلي  

فغى ٖليها مىكٗها أن جدب٘ صولت أزغي ...............ًازتر : مً الضٌو التي  -73

لُا                 هُىػٍلىضا          اإلاغغب                   لِؿىجى                      حىىب افٍغ

 وضح أزغ الىباث الُبُعي ٖلى كىة الضولت -74

  وضح أزغ اإلاىار ٖلى كىة الضولت  -75

 باليؿبت الضولت  يما هخاةج الخىٕى اإلاىاد -76

ىار      ما أزغ الخلضم الٗلمي الاًجابي ٖلى اإلا -77
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 صون وحىص الٗىهغ البكغي  - صولت أي -ال ًمىً أن جلىم الضولت  -

ُٗى لها كُمت.  -  الظي ٌؿدثمغ ألاعى، َو

ت مىظ زلم ؤلاوؿان وختى آلان حغُحراث مؿخمغة  - الغُاء البكغي لألعى فيفلض قهضث البكٍغ

 ومغاهؼ ٖمغاجهم. ن أو جىػَٗهم أو وكاَهم الاكخهاصيؾىاء مً خُث همى الؿيا  -

ت للضولت الخٔ الكيل الخاليلخخٗغف اإلالىماث  -  :البكٍغ

أوال : اىضـنبُ

 اٌَىبْؽغُ  –(  0)  
o  :  ٌٗض حجم ؾيان الضولت

 ت   مً ملىماتها البكٍغ

 ئطا جىافغث لها اإلالىماث ألازغي، يالؿُاس لىتها ووػجها وملُاؾا ل 

  الىالًاث اإلاخدضة  والهحن،  وعوؾُا الاجداصًت : مثلهبحر،  يالٗالم طاث حجم ؾياو فيٌ الٗٓمى فالضو 

  ،ت فالىثرة الٗضصًت لؿيان جلً الضٌو م٘ جىافغ ٖضص مً اإلالىماث ألازغي مىنها مً بىاء كىتها الؿُاؾُت والٗؿىٍغ

 الؿُاؾت الضولُت للٗالم، فيفأنبدذ جإصي صوعا 

oْمم١ياد ٍٍٚج١بد احلغُ اٌىجري ٌٍَىب
ٍٍج١بد احلغُ اٌىجري ٌٍَىبْمم١ياد احلغُ اٌىجري ٌٍَىبْ 

ت ضخمتٖؿى حُىفئٖضاص  -0  ٍغ

تجىفحر كىي  -7  اللُاٖاث مسخلف فيٖاملت  بكٍغ

جاالثاإلا مسخلف في اإلابضٖحنجدُذ فغم ْهىع  -3

 .للؿيان الغظاءنٗىبت جىفحر  -0

 .والخماًت ألامًنٗىبت جىفحر  -7

.الاهفهالُت الخمغصْهىع خغواث  -3

التركٌب 

العمري

التركٌب 

النوعً

التعلٌم  اللغة  الدٌن  الهجرة

والتكنولوجٌا

االنتاج 

الصناعً

النقل المعادن 

والطاقة

خصائص 

السكان

االنتاج 

الزراعً

حجم 

السكان

ادلمِٛبد اٌجشو٠خ  

اٌمٛح اٌزٕظ١ّ١خ اٌمٛح اٌؼَىو٠خ اٌرتو١ت االلزظبكٞ  اٌَىبْ

اىَقىٍبد اىجشرٌخ ىقىح اىذوىخ     اىذرس اىثبىث 

خجم السكان وقوة الدولٌ ما القّقٌ بجن -ط
ممجزات وسلبجات الخجم الكبجر  ما هً -ظ

 للسكان 
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oٍٍج١بد (  فأٗ : لٍخ ػلك  اٌَىبْ أِب ( 
خماص ٖلى ألاًضي الٗاملت ألاحىبُت يهلو فٌؿبب للضولت  .0  اللىي الٗاملت والٖا

ت م٘ الضٌو الىبري، ومً أمثلت و  .7 يصٌو الخلُج الٗغب طلً ما جلىم بهاللجىء ئلى ٖلض الخدالفاث الؿُاؾُت والٗؿىٍغ

 فظبئض اٌَىبْ –(  8)       
o  ت ًٖ أزغي  التيًلهض بسهاةو الؿيان مجمىٖت الخهاةو الؿياهُت جمحز مجمىٖت بكٍغ

o لضًاهت والخالت الخٗلُمُت... ئلخمثل: الؿً والىٕى واللغت وا  

o  ٗض الضًً  و اللغت مً أهم جلً الخهاةو جأزحر ُت الؿُاؾُت  فيَو  : فيالٗالم ؾىاء  فيالخٍغ

 الؿُاؾُت بحن الضٌو ٖلى أؾاؾهما عؾم الخضوص  

  الجزاٖاث الؿُاؾُت بحن الضٌو بل وفى صازل الضولت الىاخضة فيأو

ٛػٟـــاٌرتو١ت إٌ -أ
o  ٖلى هُاق واؾ٘ في الٗملُت الاهخاحُت  اإلاغأةفي الضٌو اإلاخلضمت حؿهم

o  وفي الضٌو الىامُت جلل فيها مكاعهت اإلاغأة ألؾباب احخماُٖت وصًيُت

وٞــــاٌرتو١ت اٌؼّ -ة
o   ماع ٌٗض الترهُب الٗمغي للؿيان خؿب فئاث  يٗفهاأخض ٖىامل كىة الضولت أو  ألٖا

o  فاٌ صون ؾً الخامؿت ٖكغة ووؿبت هباع الؿً  التيفالضٌو  جغجف٘ فيها وؿبت ألَا

التاعجفإ مٗضٌ  فيلها مكيلت  ٌؿبب   ؤلٖا

o   أؾاؽ اللىي الٗاملت ألوكُتها ٌكيلجغجف٘ فيها وؿبت الكباب فظلً  التيأما الضٌو

 الاكخهاصًت وبأحىع مىسفًت 

وحـــــاذلغ –عـ
o  ًللهجغة الؿياهُت آزاع ئًجابُت وأزغي ؾلبُت ٖلى الضولت اإلاغؾلت والضولت اإلاؿخلبلت للمهاحٍغ

 : يففزَُٙ اذلغوح ٌٍلٌٚخ ادلوٍٍخ 
 ) أزاع ئًجابُت ( خل مكيلت البُالت، وػٍاصة صزلها  .0

غ الضولت مً ألاًض فيلبُت(  ) أزاع ؾ  .7 الٗاملت وزانت الىفاءاث. يجفَغ

 مً أمثلتها مهغ 

 ٚرَُٙ اذلغوح ٌٍلٚي ادلَزمجٍخ ٌٍّٙبعو٠ٓ يف :
الٗاملتي ( فلض وفغ اإلاهاحغون لها ألاًض ) أزاع ئًجابُت .0

 ) آزاعا ؾلبُت ( هٗضم الخجاوـ بحن ؾياجها.  .7

  الٗغبي مثل الضٌو ألاوعبُت وصٌو الخلُج 

؟  وـدللوجرة أثار مذتلفٌ لكل من الدول المرسلٌ والدول المستقبلٌَ  -ظبجن التركجب القمري للسكان وقوة الدولٌ ؟          القّقٌما  -ط 

: دذول دول الذلجح القربً فً تخالفات سجاسجٌ وفسكريٌ مك الدول الكبرى ؟      بم تفسر -ع 
: اهم الذصاُص البشريٌ تأثجرا فً الذريطٌ السجاسجٌ ... و ....  أكمل -ػايجابجات الخجم الكبجر للسكان وسلبجاتى     قارن بجن -غ 

ما القّقٌ -ط
التركجب  بجن

القمري وقوة 
الدولٌ

تقل مشاركٌ لماذا -ط
المرأة فً القملجٌ 

اِنتاججٌ بالدول النامجٌ

صد أم  -ط
ذطأ مك ذكر 

السبب:
يذتلف تأثجر 
الوجرة فً
مصر فن 
دول الذلجح 

القربً
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ل٠ٓـــاٌ –ك
o  الؿياوي للضولتوئن وان الضًً ٖامال  مً ٖىامل الخجاوـ 

o   اث التيفلم ٌٗض هما وان كضًما  مً ألاؾباب  جثاع مً أحلها اإلاىاٖػ

o ـ :ألٍجبة رزؼٍك ث
  اهدكاع الثلافت 

  وحغلُب اإلاهالح الؿُاؾُت والاكخهاصًت 

o  الضٌو اإلاخلضمت إلاهافالضٌو لم جغجلى في أفياعها و زلافتها في بٌٗ ئال

ــغخـــــاٌٍــ –٘ـ
o وجماؾىها وكىتها الؿُاؾُت                     بىاء الضولت  يف هبحرا  صوعا            :   اٌٍغخ رٍؼت

o ٟٙتئخضي اإلالىماث               :  ف امل مهم ف           الضولت ياإلاهمت ف الخًاٍع ؾياجها جىخُض يٖو

o ئلى يٗفها وجفىىها       :  ٠ٚإكٞ رؼلك اٌٍغبد

ت اهفهالُت مما ًثحر مكىالث بها  ت طاث هٖؼ زانت ئطا واهذ الضٌو جًم أكلُاث لغٍى

o ْبٌٗ الضٌو ًىحض فيها اهثر مً لغت عؾمُت ولم ًإزغ طلً ٖلى كىة الضولت وجماؾىها             : ئال أ

ؿغا خُث ًىحض بها أعب٘ لغاث وهي          عوماهُت (   - الفغوؿُت - ألاإلااهُت -ؤلاًُالُت  )  مثل ؾَى

o  رز١ّي اٌلٚي اٌؼوث١خ :

  ببؿاَت الترهُب اللغىي

   ئط ًخيلم حمُ٘ ؾيان الىًَ الٗغبي اللغت الٗغبُت 

 جىخُض الكٗىب الٗغبُت هأمت   فيحٗض مً الٗىامل اإلاهمت  التي 

 ش، واللىمُت، والثلافت ئلى حاهب الٗىامل ألازغي والضًً، والخاٍع

١بـــٛعــٌٛـــىٕــ١خ ٚاٌزـــــ١ٍّـؼـخ اٌزــبٌـاحل –ٚ
o  كىة الضولت  فيللؿيان جأزحًرا هبحًرا  يالٗلموالخلضم  يالخٗلُمًإزغ اإلاؿخىي 

o  ألازغي، للٗمل فيها بكتى وؾاةل الجظبوهظا ما ًفؿغ حؿابم صٌو الٗالم زانت الىبري ٖلى حظب ٖلماء الضٌو

o  في ملابل مٗاهاة الضٌو الىامُت مً ْاهغة هجغة الٗلٌى 

o ًوم٘ بضاًت كغن حضًض ًٖ حاهب آزغ، ٌٗض آلان م ً أزُغ  وكض هكفذ الؿىىاث ألازحرة مً اللغن الٗكٍغ

ت جأزحًرا ف ُت الٗالم الؿُاؾُت يالؿُاس الؿلىن  يالجىاهب البكٍغ  الخىىىلىحُا أال وهى   للضٌو ووػجها ٖلى زٍغ

o   يله ًدضر الخلضم الخىىىلىج يوالضٖم اإلااص يدُجت الهخمام الضٌو بالبدث الٗلموه  

o  ت . . . ئلخ (  فيوالظي ًدبٗه جُىع وافت اإلاجاالث ) الهىاُٖت والؼعاُٖت والخجاٍع

o  ا لم ٌٗض ًخدلم خُث ًُ  جىحض مهاصع اإلاىاص الخام ألاولُتفخلضم الهىاٖت خال

o   ًالُابانولىً خُث جىحض الٗلٌى واإلاهاعاث، ومثاٌ طل 

الدين فً : بم تفسر
الدول المتقدمٌ لم 
يقد من أسباب 
النزافات فً 
 الوقت الراهن 

: اللمٌصد أم ذطأ
فً الوطن القربً 
من أسباب ـقفى 

: تقدم  صد أم ذطأ 
الصنافٌ يتخقق 

خجث توجد المواد 
 الذام 
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ثبٍّب : اىترمٍت االقتصبدي  

o  ُ٘ٚمٌه ألْ  ِمِٛبد اٌلٌٚخرؼل اجلٛأت االلزظبك٠خ ِٓ أ :
 اإلالام ألاٌو ٖلى أؾاؽ ما جملىه الضولت ي ًخدضص ف يضٌو ٖلى اإلاؿخىي الٗاإلاوػن ال

، وكضعة الؿيان ٖلى اؾخغالٌ هظه اإلاىاعصمىاعص اكخهاصًتمً 

  زلفُتها الاكخهاصًتىىن هابٗا مً ً يؾلىن الضولت الؿُاس

   جغبِ بحن ألامم.  التيأهم نىع اإلاهالح  اإلاهالح الاكخهاصًتوجمثل 

o   : ًّاٌرتو١ت االلزظبكٞ ٠ش
الىلل ووؾاةل الاجهاٌ ( –الاهخاج الهىاعي   -اإلاىاعص اإلاٗضهُت ومهاصع الُاكت  –) الاهخاج الؼعاعي 

االٔزـــــــبط اٌيهاػــــــٟ -4
o  مً الغظاء  يالظاحًجب أن جخىافغ مً صازل الضولت، أو ٖلى ألاكل الاهخفاء  التيحٗض مىاعص الغظاء مً أهم الجىاهب

    مثال ( الخغوب) وكذ ألاػماث يألاؾاس 

o  ٗض اللمذ  وألاعػ  والظعة ٖلى عأؽ اإلاىاعص الغظاةُت خاحت للؿيان َو

o   ٗض الاهخاج الؼعاعي مً أهم مخُلباث للضولت خُث ٌٗفى  يألامً اللىمَو

 الضولت والكٗب مً الخٗغى للًغىٍ الخاعحُت 

 ئىل: ٟاٌغنائٚػٍٝ ٘نا األٍبً رظٕف اٌلٚي ِٓ ؽ١ش للهرٙب ػٍٝ اإلٔزبط 
o  ض ًٖ خاحتها مثل  مما ًجٗلها صوال مؿخلغة بٌٗ الضٌو ألاوعبُت و هىضاصٌو لضحها فاةٌ مً ؤلاهخاج ًٍؼ

o  ًفغوؿامثل   ياليؿب يالاهخفاء الظاحصٌو لضحها هٕى م. 

o  حؿخىعص منها يالتئهخاج اإلاىاص الغظاةُت همٗٓم الضٌو الىامُت، مما حٗلها أهثر جبُٗت للضٌو  فيصٌو حٗاوى مً هلو

ادلـــٛاهك  ادلؼــــل١ٔخ ِٚظــــبكه اٌـــــبلــخ  -8
o   ٌٗض جىافغ اإلاىاعص اإلاٗضهُت أخض الٗىامل اإلاإزغة في كىة الضولت: 

  الاؾتراجُجُتٌٗغف باؾم اإلاٗاصن  مازانت  

 حكخض الخاحت ئليها وكذ الخغوب التي 

  والىُيل واإلاىجىحز وألالىمىُىم  والىداؽوأهمها: الخضًض

  الهىاٖاث الخغبُت فيوطلً ألهمُتها البالغت

o  طلً  :باإليافت ئلى

  فان امخالن الضٌو لبٌٗ اإلاىاعص اإلاهمت والبتروٌ والُىعاهُىم 

  جدلُم أهضافها فيًمىدها ؾالخا حؿخسضمه 

 هؿالح لخدلُم  حؿخسضمهاكخهاصي ًمىً الضٌو الٗغبُت اإلاىخجت ان  فالبتروٌ ٌٗض مىعص

 الاهضاف الؿُاؾُت والاكخهاصًت لألمت الٗغبُت 

  0973هما خضر في خغب أهخىبغ 

: تقد  بم تفسر
الجوانب اِقتصاديٌ
أهم مقومات الدولٌ 

 ما القّقٌ بجن
اِنتاج الزرافً

وقوة الدولٌ

 ما القّقٌ بجن
اِنتاج المقدنً
والطاقٌ َ وقوة 

الدولٌ
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االٔزـــــبط اٌظٕبػـــــٟ –3
o حٗض الهىاٖت   : 

  صولت يأعهحزة أؾاؾُت مً عواةؼ اكخهاص 

  كىي نىاُٖت هيفيل اللىي الىبري الٗاإلاُت 

  وال ًمىً ألي ؾُاؾت ؾىاء صفاُٖت أو هجىمُت أن جىىن طاث أزغ ئطا لم

 حؿاهضها كضعة ٖلى جهيُ٘ آلاالث الخغبُت

o  حُٗى الضولت أهمُت زانت يالت ي ه الاؾتراجُجُتوحٗض  الهىاٖاث

 :   ومً أمثلتها

  نىاٖاث نهغ اإلاٗاصن وجىلُتها مثل الخضًض والهلب و ألالىمىُىم

   والهىاٖاث الهىضؾُت والؿُاعاث والُاةغاث ومدغواتها 

  وؤلالىتروهاث 

   ش ت بما فيها نىاٖت اإلاخفجغاث  والهىاٍع   والهىاٖاث الىُماٍو

إٌمـــً ٍٚٚـــبئً االرظــــبي –4
o  ت للضولت  حٗض وؾاةل الىلل مً ألامىع الًغوٍع

o  اصةحٗمل الُغق ووؾاةل الاجهاٌ الجُضة بحن أحؼاء الضولت ٖلى  ووخضتها اللىمُت يالضازلجماؾىها  ٍػ

o  ٘الٗالكاث الضازلُت والخاعحُت للضولت، ًلىي ومً زم فالىلل ؾىاء باليؿبت لىلل ألافغاص أو هلل الؿل 

o  ٗت للىلل جخدغن ٖليها الجُىف  ي الٗؿىغ اإلاجاٌ  يفهظلً ًخٗظع الضفإ أو الهجىم ئطا لم ًىً هىان وؾاةل ؾَغ

 وألاصواث الخغبُت مً ميان آلزغ

o ف١إكٜ ٚعٛك ٔظبَ ٔمً ِزـٛه ِٚزىبًِ ف١ٙب اىل 
 هجاح زُِ الخىمُت واؾخغالٌ مىاعصها بكيل فٗاٌ .0

ت والؿُاؾُت  .7  حمُ٘ أهداء الضولت فيٌؿهل ؾُُغة الخىىمت ٖلى ألامىع ؤلاصاٍع

ٌؿهل خغهت حِل الضولت وؾهىلت الاجهاٌ وكذ الخغب وهلل ؤلامضاصاث ٖىض حٗغيها للىىاعر .3

o : ٚرَزّل اٌلٌٚخ لٛرٙب االلزظبك٠خ ِٓ اٌؼٕبطو ا٢ر١خ
ٌٍلٌٚخ ػٕــــــــــــــبطو اٌمــــــــــــــــــٛح االلزظبك٠خ 

جىٕى اإلاىاعص 

الاكخهاصًت

حؿدثمغ الىفاءة التي 

 بها اإلاىاعص

مضي امخالهها 

للخلىُت الخضًثت 

ت  ٖالكتها الخجاٍع

واإلاحزان الخجاعي 

ملضعة الضولت ٖلى الهمىص 

الاكخهاصي ومضي اهخفائها الظاحي 

: الجوانب اِقتصاديٌ أهم مقومات الدولٌ بم تفسر -ط 

فناصر القوة اِقتصاديٌ للدولٌ ما هً -غ: من الدول التً لديوا فاُض فً انتاج المذاء دولٌ ..............     أكمل -ظ 
: من الدول التً لديوا اكتفاء ذاتً نسبً فً انتاج المذاء دولٌ ... ....  أكمل -ػ 
 : يقد اِنتاج المذاًُ الزرافً من أهم متطلبات األمن القومً للدولٌ  بم تفسر -ؼ 
وجود نظام نقل متور ومتكامل فً الدولٌ ما نتاُح -ؾاِنتاج الصنافً وقوة الدولٌ          القّقٌ بجن ما-ؽ 

 ما القّقٌ بجن
اِنتاج الصنافً

وقوة الدولٌ

وجود نقل  ما نتاُح
متطور داذل الدولٌ
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 ثبىثب : اىقىح اىؼضنرٌخ  

o  ت  أؾاؽ لخدلُم ألامً اللىمي للضولت وخماًت مىاعصها وخضوصها الجغغافُتحٗض اللىة الٗؿىٍغ

o وحكمل ٖىانغ وهي  : 

ت ؾىاء الٗاملت أو الاخخُاٍ .0 ت الٗؿىٍغ  حجم اللىة البكٍغ

اإلالاجل وصعحت حٗلمه وئزالنه وصوافٗه هفاءة .7

ت ومٗضاث اللخاٌ  .3  الغةِؿتملضاع اإلاٗضاث الٗؿىٍغ

ياللىمالظي جىفله الضولت مً صزلها  ي الٗؿىغ ؤلاهفاق  .4

 هفاءة حهاػ اإلاسابغاث الخغبُت  .5

o رؼل اجلٛأت ادلبك٠خ فمؾ ِإشوا ٚاػؾب ػٍٝ اٌمٛح اٌؼَىو٠خ ٌٍلٌٚخ ؟ ً٘
  هىان حىاهب أزغي في الفلغة الؿابلت (( بِىما  3،  7،  0الٗباعة زُأ : ألن الجىاهب ًمىً كُاؾها وخهغها )) مثل عكم

  غحر ماصًت ال جلل أهمُت  و ال ًمىً كُاؾها مثل هفاءة اإلالاجل وصعحت حٗلمه وازالنه وهفاءة حهاػ اإلاسابغاث الخغبُت

) االجتَبػٍخ واىضٍبصٍخ (  اىقىح اىتْظٍٍَخراثؼب :   

o  ٚرؼىن ٔٛػ١خ احلىِٛخ , َِٚز٠ٛبد اإلكاهح ٚاحلىُ كافً اٌلٌٚخ 
o   ًلى : لها ٖالكت بلىة الضولت منها ما يالت يالخىىموهىان أوحه مسخلفت مً الخىُٓم

للضولت ) مدافٓاث أو والًاث ( بهضف : ي ؤلاصاع الخلؿُم  .0

  جدلُم ألامً وألامان في البالص 

  وحؿهُل جلضًم الخضماث للمىاَىحن 

ت الخىىمت والاؾخلالٌ  .7  يالظاحصعحت مغهٍؼ

 اجساط اللغاعاث. فيأوكأتها الضولت لدؿاٖضها  يالتؾؿاث الخىُٓمُت إ اإلا .3

كضعة الخىىمت ٖلى بؿِ هفىطها ٖلى ول أعحاء الضولت وئخيام الؿُُغة ٖليها. .4

 أن جىىن ؤلاصاعة الخىىمُت ٖلى صعحت ٖالُت مً الكفافُت والىفاءة.  .5

o  : مما ؾبم ًمىً جلخُو الٗىانغ التي حؿهم في كىة الضولت هما ًلي

أثؼــــــــــــــبك ٚػٕــــــــــــــبطو لــــــــــــــــــٛح اٌلٌٚــــــــــــــــــــــخ
اللىة اإلاىعفىلىحُت

)مؿاخت الضولت وقيلها (

 اللىة الضًمىغغافُت

 ) الؿياهُت (

ت اللىة الاكخهاصًت  اللىة الخىُٓمُت اللىة الٗؿىٍغ

)احخماُٖت وؾُاؾُت(

 ما هً فناصر القوة القسكريٌ  -ظأذكر أبقاد وفناصر قوة الدولٌ ؟                         -ط 

ما أوجى التنظجم الخكومً والتً لوا فّقٌ بقوة الدولٌ -غما المقصود بالقوة التنظجمجٌ ؟                      -ع 
 هل تقد الجوانب الماديٌ وخدها مؤشرا واـخا فلٍ القوة القسكريٌ للدولٌ  -ػ 
بم تفسر : تقسجم الدولٌ إلٍ وخدات إداريٌ ) وِيات ومخافظات و مقاطقات ( ؟      -ؼ 

القوة القسكريٌ للدولٌ ؟  ما أهمجٌ
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  ؟ وضح ممحزاث وؾلبُاث الدجم الىبحر للؿيان -0

 ؟ما أزغ كلت ٖضص الؿيان ٖلى الضولت  -7

ت م٘ الضٌو الىبري  -3 ؿىٍغ  ؟بم جفؿغ : خغم صٌو الخلُج الٗغبي ٖلى ٖلض جدالفاث  ؾُاؾُت ٖو

ُت الؿُاؾُت للٗالم  -4 ت جأزحرا في الخٍغ  ؟بم جفؿغ : ٌٗض الضًً واللغت أهم الخهاةو البكٍغ

 ؟وضح أزغ ول مً الترهُب الىىعي والٗمغي ٖلى كىة الضٌو  -5

 ؟بم جفؿغ : ًسخلف أزغ الهجغة في مهغ ٖىه في صٌو الخلُج الٗغبي والضٌو ألاوعوبُت  -6

ً ،وضح -7  ؟ للهجغة الؿياهُت آزاع ئًجابُت وأزغي ؾلبُت ٖلى الضولت اإلاغؾلت والضولت اإلاؿخلبلت للمهاحٍغ

 ؟جلٗب اللغت صوعا هبحرا في بىاء الضولت وجماؾىها وكىتها الؿُاؾُت  -8

ً الٗغبي صح أم زُأ م٘ طهغ ال -9  ؟ؿبب : اللغت جإزغ ؾلبا ٖلى الَى

 ؟كىة الضولت ، وضح طلً  يفللؿيان جأزحًرا هبحًرا  يالٗلموالخلضم  يالخٗلُمًإزغ اإلاؿخىي   -01

ا لم ٌٗض ًخدلم خُث جىحض مهاصع اإلاىاص الخام ألاولُتصح أم زُأ م٘ طهغ الؿبب :   -00 ًُ ؟ جلضم الهىاٖت خال

 ؟بم جفؿغ : حٗض الجىاهب الاكخهاصًت مً أهم ملىماث الضولت  -07

ٗض الاهخاج الؼعاعي مً أهم مخُلباث ألامً بم جفؿغ :  -03  ي ؟اللىمَو

 ؟ ٌٗض جىافغ اإلاىاعص اإلاٗضهُت أخض الٗىامل اإلاإزغة في كىة الضولتبم جفؿغ :  -04

 ؟ صولت يأحٗض الهىاٖت عهحزة أؾاؾُت مً عواةؼ اكخهاص بم جفؿغ :  -05

ت للضولت ؿغ : بم جف -06  ؟ حٗض وؾاةل الىلل مً ألامىع الًغوٍع

 ؟ما هخاةج وحىص هٓام هلل مخُىع ومخيامل في الضولت  -07

ت للضولت ؟ -08  هل حٗض الجىاهب اإلااصًت فلِ مإقغا واضخا ٖلى اللىة الٗؿىٍغ

ت ألي صولت  -09  ؟ما هي الٗىانغ التي حكملها اللىة الٗؿىٍغ

 ؟ما اإلالهىص باللىة الخىُٓمُت للضولت  -71

 ؟وضخها  لها ٖالكت بلىة الضولت يالت ين أوحه مسخلفت مً الخىُٓم الخىىمهىا -70

كىة الضولت ............ و ......... ومً ٖىانغ كىتها الاكخهاصًت ......... و ........... وأبٗاص مً ٖىانغ أهمل :  -77

 (اىجشرٌخ) اىَقىٍبد  اىثبىثأصئيخ اىذرس 
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ت ٖغفذ ش فجغ مىظ واللىة الؿلُت البكٍغ  الخاٍع

 ت الُبُٗت مً الؿلُت اهبثلذ وكض والخىحُه الًبِ ئلى بفُغتها جدخاج التي البكٍغ

 ت فالؿلُت   اإلاجخم٘ واؾخلغاع الخُاة الؾخمغاع يغوٍع

ِٟفَٙٛ إٌظبَ ا١ٌَبٍأٚال : 

 ٟا١ٌَبٍ إٌظبَ
االعزّبػ١خ طٛهرٗ يف

o ؾلُت ئلى اؾدىاًصا ووْاةف مخٗضصة بأصواع ًلىم ياحخماع هٓام هى

 : في ٌؿخسضمها كىة أو 

 اإلاجخم٘ مىاعص ئصاعة 

  يوالخاعج يالضازل ألامً وجدلُم 

  الٗامت اإلاهالح مً كضع أهبر وجدلُم 

طٛهرٗ يف ٟا١ٌَبٍ إٌظبَ
 اٌزٕظ١ّ١خ أٚ ادلإ١ٍَخ

o ُٗت و اإلاإؾؿاث مجمىٖت هى  واللًاةُت الخىفُظًت، الدكَغ

o يالؿُاس  اللغاع واجساط ٖملُت نى٘ بُنها جخىػٕ يالت  

  وهىان ما ٌٗغف بمبضأ الفهل بحن الؿلُاث

  ٗجي ٖضم جمغهؼ ؾلُاث الضولت في ًض واخضة أو هُئت واخضة َو

 ُٗت  فيل ؾلُت مً الؿلُاث الثالر مىفهلت ومؿخللت في نالخُاتها ومؿئىلُاتها  اللًاةُت ( –الخىفُظًت  –) الدكَغ

ا للضؾخىع واللاهىن 
ً
وفل

ثبٌلٌٚخ احلىُ أٔظّخصب١ٔب : 
o  هٓام الخىم في الضولت وهى الٗىهغ ألاؾاس ي في الىٓام الؿُاس ي لها  الضؾخىع ًدضص

o : ٍٟٚرظٕف أٔظّخ احلىُ وّب ٠ 
مً خُث الكيل  ) هٓام مليي و هٓام حمهىعي ( -0

(  عةاس يهٓام قبه  –هٓام بغإلااوي  –مً خُث جىُٓم الٗالكت بحن الؿلُاث الثالر ) هٓام عةاس ي  -7

 ُىبه منها ممحزاجه فليل الؿابلت، الخىم أهٓمت مً ًىاؾبها ما اإلاجخمٗاث جسخاع ٖو

ٌألْ مٌه ِضبيل ٔظبَ ٕ٘بن ١ٌٚ :
ا جسخلف اإلاجخمٗاث (0 ًُّ ا وحغغاف ا خًاعًٍّ ًُّ وزلاف

 الخانت ججغبخه منها وليل  (7

ِجلأ ػٍٝ رؼزّل اٌلديمواؿ١خ احلىُ فأٔظّخ:  

 الؿلُاث بحن الفهل (0

ٌ  مبضأ ٖلى وجغهؼ  (7 للؿلُت  الؿلمى الخضاو

اىْظبً اىضٍبصً واالّتخبثً ثبىذوىخ اىذرس اىراثغ 

 ما المقصود بمبدأ الفصل بجن السلطات  ؟  -ط 

من وجوٌ نظرك َ ماذا يخدث إذا لم يتخقق مبدأ الفصل بجن السلطات ؟      -ع 
ما الفرق بجن النظام السجاسً فً صورتى المؤسسجٌ والنظام الساسً فً صورتى اِجتمافجٌ -غ 
 ما وظجفٌ النظام السجاسً فً المجتمك  -ػ 

قارن بجن النظام السجاسً

فً صورتى اِجتمافجٌ

وفً صورتى المؤسسجٌ

: ِ يوجد فً بم تفسر

القالم نظام خكم مثالً

: القنصر األساسً فً أكمل

النظام السجاسً هو ........ 
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ّ٠ٍٟ :  بٚديىٓ ػوع أٔظّخ احلىُ و
اٌوئبٍٟ  إٌظبَ -0

َٛا٢رٟ ػٍٝ اٌوئبٍٟ إٌظبَ ٠م: 
دىم (  الغةِـ (0  هى عأؽ الضولت ) ٌؿىص ٍو

ُٗت الؿلُت ًٖ مؿخللت فُه الخىفُظًت الؿلُت (7  الدكَغ

ُٗت الؿلُت (3 ٘ وخضها جلىم الدكَغ  أؾاؾُت بهفت الضولت يف بالدكَغ

 الؿلُاث  يوهي مؿخللت ًٖ باق اللًاةُتالؿلُت  (4

 ٘نا إٌظبَ  يف٠ٚالؽظ:   
 هاخُت مً الثالر للؿلُاث اليامل الاؾخلالٌ .0

أزغي  هاخُت مً ازخهانه يف ول   والخسهو .7

الىالًاث اإلاخدضة ( ٟاألِو٠ىالغةاس ي  الىٓام هى لظلً ألاقهغ والىمىطج(

ٟاٌربدلبٔ إٌظبَ -8
أّ٘ٙب ػلح ثَّبد ٟاٌربدلبٔ إٌظبَ ٠ز١ّي:

٘ الؿلُت مهضع هى بغإلاان وحىص (0  . مً الكٗب ومىخسب والدكَغ

 ) ًدىم الو  ٌؿىص  (ملً أو عةِـ وحىص (7

 )الكٗب ًيخسب مً ( الخىم مؿئىلُت ًخىلى الظي هى ءاع الىػ   عةِـ  (3

 همىطحا  لهظا  الىٓام ( ثو٠ـب١ٔب ) ادلزؾلح ادلٍّىخوحٗض

ٟاٌوئبٍ شجٗ إٌظبَ -3
 يوالبرإلااو ي الغةاس  الىٓامُحن بحن وؾِ هٓام هى

ا٢ر١خ ثبٌَّبد ٠ٚز١ّي: 
 .الخىفُظًت الؿلُت عأؽ ٖلى الكٗب مً مباقغة مىخسب عةِـ ًىحض (0

 .الخىىمت ٌكيل مىخسب بغإلاان (7

ىٓمها والخىىمت الغةِـ بحن مكترهت الىٓام هظا يف الؿلُت (3 الضؾخىع  ٍو

الغةاس ي قبه للىٓام همىطًحا فؤَب وحٗض

االٔزقبثبد ثبٌلٌٚخٔظبَ صبٌضب : 
 لالزخُاع فاالهخساباث أصاة 

 اإلاىاَىحن ول بحن اإلاؿاواة أؾاؽ ٖلى الازخُاع ًخم وبملخًاها

 واإلايكأ ألانل بؿبب فىاعق  جً٘ ال أجها يأ  

: فً النظام الرُاسً أكمل

تكون السلطٌ ....... .. مستقلٌ

فن باقً السلطات 

: الذي يتولٍ مسُولجٌ اذتر
الخكم فً النظام البرلمانً .......

الرُجس         رُجس الوزراء   
الملك           رُجس البرلمان  

بالنظام شبى  ما المقصود -ط
 الرُاسً 

: البرلمان  صد أم ذطأ -ظ
يشكل الخكومٌ فً دولٌ 

 فرنسا 
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 ٟقبثاالٔز إٌظبَ
ٗاث اللىاٖض مجمىٖت هي - اإلافهىم الكٗب   ياهخساب ممثل ٖملُت جىٓم التي واللىاهحن والدكَغ

خم ٖلى أؾاؾها  ٍو

 ما ًلي :

جلؿُم الضواةغ الاهخسابُت. (0

 الترشح لالهخساباث. (7

 ئحغاء الاهخساباث. (3

 فغػ أنىاث الىازبحن.  (4

5) .ً  جدضًض الفاةٍؼ

  اجلغواف١ب ا١ٌَب١ٍخ ٚاالٔزقبثبد
o  جدىاولها الجغغافُا الؿُاؾُتٖملُت الاهخساباث لها حىاهب حغغافُــت هثحرة

o  خُث جضعؽ : 

 جلؿــُم الضولت ئلى صواةغ اهخسابُت  .0

ضص هظه الضواةغ  .7  ٖو

 وخضوصها ومىاكٗها ومؿاختها وقيلها  .3

ضص ؾياجها وزهاةههم  .4  ٖو

 واؾخسضاماث ألاعى في صازلها  .5

 والخغحراث التي جُغأ ٖلى الضواةغ الاهخسابُــت  .6

ذ وأهماَه وأؾبابه....وغحرها ( الجغغافي) والخباًً اإلاياوي  .7 فــي الخهٍى

o الجغغافُا الؿُاؾُت وهى  فيْهغ فٕغ حضًض  ٚٔز١غخ الهرجبؽ اجلغواف١ب ا١ٌَب١ٍخ ثبٌؼ١ٍّخ االٔزقبث١خ:

ه وكأث ٖلى ًض  يالتو  حغغافُت الاهخساباث  ضأهضٍع  Sigfreid  Endre  ؾُجفٍغ

oَٚٔــزـ١غ ِــٓ فــالي عغواف١خ االٔزقبثبد :
 ميان مٗحن  فيألاهماٍ الاهخسابُت الؿــاةضة  فيجفؿــحر الخباًً   -0

تي للىازب مً ميان ألزغ أو مً صاةغة اهخسابُت ألزغي  -7 و صعاؾت و جدلُل حغحراث الؿلىن الخهٍى

 و مٗغفت أؾباب هظا الازخالف    

oٍٝٚرلهً عغواف١خ االٔزقبثبد ِب ٠  :

  جىػَ٘ الضواةغ الاهخسابُت -0

ذ  يف يصعاؾت الخباًً اإلاياو -7  الخهٍى

 صعاؾت الؿلىن الاهخسابي للىازبحن -3

ت والٓغوف الاكخهاصًت ٖلى ؾلىن الاهخسابي للفغص   -4 جدلُل آلازاع البُئُت الُبُُٗت و البكٍغ

ت في اإلاىُلتصعاؾت أزغ  -5  الاهخساباث ٖلى حغُحر الٓغوف البكٍغ

ذطوات  أذكر

اِنتذابات بالترتجب 

ارتباط الجمرافجا ما نتججٌ 
السجاسجٌ بالقملجٌ اِنتذابجٌ

جمرافجٌ اِنتذابات ما أهمجٌ 
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 الىٓام الاهخسابي/    ( الىٓام الؿُاس ي ) في نىعجه اإلاإؾؿُت أو الخىُٓمُتما اإلالهىص بيل مً :  -0

/  حغغافُت الاهخساباث   مبضأ الفهل بحن الؿلُاث  /  الىٓام الؿُاس ي ) في نىعجه الاحخماُٖت (        

 أهمل :  -7

م ................. -0 ًخم جدضًض هٓام الخىم في الضولت ًٖ ٍَغ

الٗىهغ ألاؾاس ي في الىٓام الؿُاس ي هى ................... -7

............................جىلؿم أهٓمت الخىم مً خُث الكيل ئلى ........................... و  -3

خُث الٗالكت بحن الؿلُاث الثالر ئلى ............. و ............ و ............. الخىم مً جىلؿم أهٓمت -4

عأؽ الضولت في الىٓام ...................... الغةِـ ٌؿىص و ًدىم وهى -5

ُٗت في الىٓام الغةاس ي ....................  -6 ُفت الؿلُت الدكَغ ْو

الؿلُت .................. مؿخللت ًٖ باقي الؿلُاث في الىٓام الغةاس ي  -7

الاؾخلالٌ اليامل للؿلُاث الثالر في الىٓام ............................. -8

........................الىمىطج ألاقهغ للىٓام الغةاس ي ًٓهغ في صولت  -9

٘ في الىٓام البرإلااوي هى ................... وهى مىخسب مً الكٗب  -01 مهضع الؿلُت والدكَغ

ًىحض عةِـ ٌؿىص وال ًدىم في الىٓام ............................... -00

...........................  ُت الخىم في الىٓام البرإلااوي هىالظي ًخىلى مؿئىل -07

اإلاملىت اإلاخدضة همىطج للىٓام ........................ -03

هٓام وؾِ بحن الىٓامحن الغةاس ي والبرإلااوي هى الىٓام ....................... -04

م ............................  -05 في الىٓام البرإلااوي ًخم حكىُل الخىىمت ًٖ ٍَغ

الغةاس ي ًىحض عةِـ مىخسب مباقغة مً الكٗب ٖلى عأؽ الؿلُت ................. قبه في الىٓام -06

ىٓمها ....... -07 في الىٓام قبه الغةاس ي الؿلُت مكترهت بحن .................. و ................. ٍو

همىطج للىٓام .................. حٗض صولت فغوؿا -08

........................... هياَىحن أصاة الازخُاع ٖلى أؾاؽ اإلاؿاواة بحن اإلاى  -09

ٗاث اللىاٖض مجمىٖت -71 الكٗب هي ................  ياهخساب ممثل ٖملُت جىٓم التي واللىاهحن والدكَغ

الجغغافُا الؿُاؾُت وهى ..... فيهدُجت العجباٍ الجغغافُا الؿُاؾُت بالٗملُت الاهخسابُت ْهغ فٕغ حضًض  -70

وكأث حغغافُت الاهخساباث ٖلى ًض ...............................  -77

 صح أم زُأ ، م٘ طهغ الؿبب : ال ًىحض هٓام خىم مثالي في الٗالم  -3

 ما هي مباصب أهٓمت الخىم الضًمىكغاَي  -4

 ما ٖالكت بحن الجغغافُا الؿُاؾُت والاهخساباث  -5

 ما هدُجت اعجباٍ الجغغافُا الؿُاؾُت بالٗملُت الاهخسابُت  -6

اث حغغافُت الاهخساباث (  ضعؽ حغغافُت الاهخساباث ٖضة ٖىانغ ، وضخها ج -7 ) ما هي مىيٖى

   الاهخسابي الىٓاملى أؾاؾها جخم ٖملُت الاهخساباث التي ٖ خُىاث ال بالترجِب وضح -8

 (اىْظبً اىضٍبصً واالّتخبثً)  اىراثغأصئيخ اىذرس 
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أٚال : ِفَٙٛ احللٚك ا١ٌَب١ٍخ : 
o رؼل احللٚك ا١ٌَب١ٍخ ظب٘وح ثشو٠خ

ت والؿُاؾُت ، ألن ا إلاهالخه الاكخهاصًت والٗؿىٍغ ًٗ ؤلاوؿان هى الظي ًلىم بخسُُُها جب

o : ِٓرـٛه احللٚك ا١ٌَب١ٍخ ػرب اٌي 
  ًٖلى هىامل الضولت  أكُمذ ٖىضها كإل وأؾــىاع خٌى اإلامالً والضٌو اإلاخجاوعة  هلاٍواهــذ الخــضوص كضًًما ٖباعة ٖــ

 هؿــىع الهحن الُٗٓم وأؾىاع وكإل أكامها الغومان خٌى أَغاف صولتهم

  ْهىع زانت م٘  يالىكذ الخال ياإلاٗغوفت فْهغث الخضوص الخُُت  م 17اللغن  يْهــىع الضولت اللىمُت الخضًثت فومىظ

  م19اللغن بضاًت  يهىاُٖت ألاولى فالثــىعة ال

  يف ياإلاسح اإلاُضاوومىظ طلً الخحن اؾخسضمذ ٖملُاث  ٌ  عؾم الخضوص بحن الضو

 ِفَٙٛ
احللٚك ا١ٌَب١ٍخ

o ٍُت ٖلى جغؾم زُى هظه الؿُاصة ٖليها الضولت  جماعؽ التي ألاعيُت الغكٗت جدضص الخٍغ

o  أزغي  صولت ؾُاصة  وجبضأ ٖىضها هظه الؿُاصة وجيخهى 

o  بهظه حٗترف أن بض وال  ٌ  الضولي اإلاجاوعة  واإلاجخم٘ الخضوص الضو

أ١ّ٘خ احللٚك 
ا١ٌَب١ٍخ 

o  : الخضوص الؿُاؾُت جدضص 

 ؾُاصتها ٖليها الضولت جفغى التي ألاعيُت اإلاؿاخت .0

ت والباَىُت الؿُدُت ألاعيُت اإلاىاعص .7 خضوصها يمً وجضزل الضولت ٖليها حؿُُغ التي والبدٍغ

 الضولت لؿُاصة الخاب٘ والبدغي  الجىي  إلاجاٌا .3

: اٌفوق ثني احللٚك ٚاٌزقَٛ:  صب١ٔب   

احللٚك ا١ٌَب١ٍخ اٌزقَٛ
o  ٖباعة ًٖ زُىٍ جفهل بحن الضٌو بًٗها وبٌٗ وال

ا.
ً
 ًخٗضي ٖغيها بً٘ بىناث أخُاه

o  مىاَم حغغافُت لها مؿاخت 

غى ()         والغاباث والصخاعي. لها ٌَى ٖو

oت ْاهغة بكٍغ o ْاهغة حغغافُت

o  ُت الخض  يجدضص خلىق وواحباث حاهبْاهغة كاهىهُت قٖغ

 مً زالٌ اجفاكُت أو مٗاهضة. يالؿُاس 

o أو مٗاهضة  يلِـ لها أؾاؽ كاهىو

 بضكت. ياإلاياوا جدضص ئَاعه

o  فيْاهغة كابلت للىلل والخغهت والخغحر بل والازخفاء 

 خاالث هثحرة.

o اإلايان ال جخغحر بخغحر يْاهغة زابخت ف

ىها. ال أيالٓغوف    ًمىً جدٍغ

o  بها مىاعص َبُُٗت ألجها مجغص زُىٍ ال جٓهغ o بُبُٗتها  جًم أخُاها مىاعص َبُُٗت ألهه 

 لها مؿاخت والغاباث والجباٌ 

( اىىحذح اىثبٍّخ )اىَشنالد اىضٍبصٍخ

( ووظبئفهب ) ٍفهىٍهب واهٍَتهب اىحذود اىضٍبصٍخ اىذرس األوه 

الخدود السجاسجٌبم تفسر : 
 ظاهرة بشريٌ  

الخدودما القّقٌ بجن 
السجاسجٌ وسجادة الدولٌ

ما المقصود  -ط
بالتذوم 

بجن قارن  -ظ
التذوم والخدود 

السجاسجٌ
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o الٗهغ الخضًث فيالخضوص  أن جٓهغ زُىٍ  كبلالُاب٘ اإلامحز والؿاةض  يللض واهذ الخسىم ه 

o  الٗهىع اللضًمت والىؾُى  فيجفهل بحن مجاٌ هفىط الضٌو الىبري  التياإلاىاَم  فيخُث واهذ جٓهغ مىاَم الخسىم غالًبا

    مثل مىاَم الخسىم بحن الضٌو الٗغبُت وؤلاؾالمُت والضولت البحزهُُت

جغح٘ وكأة الخضوص الؿُاؾُت ئلى ٖضة ٖىامل منها : :  صبٌضب : اٌؼٛاًِ ادلإصوح يف ٔشأح احللٚك

اٌَىبْ ػلك ى٠بكح -0 
oئىل كٌٚخ وً اٌَىبْ ى٠بكح كفؼذ  :

 ٘اإلاجاوعة لها   الخسىم مىاَم ـفِ الخىؾ

 الخىؾ٘ مً ٖملُت ؾهلذ التي واإلاىانالث الىلل وؾاةل جلضم الخىؾ٘ هظا ناخب

 ٘الخلذ الخىؾ٘ وم  ٌ  ؾُاصة جدضص زُُت خضوص ٖىضها أو فيها وأن ًدضص البض هلُت ٖىض البٌٗ بًٗها م٘ الضو

 صكت بيل صولت ول

ًأوعبا بلاعة خضر ما  ِض

ٌ  بحن الفانلت بمثابت الخسىم الجباٌ والغاباث واهذ خُث ألاعى  اهىكفذ الغاباث وباػالتاللاعة  صو

ٌ  بحن للفهل الخُُت الخضوص عؾمذ يبالخالو   الخسىم مً بضال الضو

ػٕٙب اٌوػب ٚػلَ اذلبِش١خ ادلٕبؿك ر١ّٕخ احلبعخ ئىل-8
o ا مً الضولخحن اإلاكترهخحن فُه أو ولخيهما لم حٗض عايُت ًٖ الىي٘ الغامٌ  وكأ الخض الؿُاس ي الخُى ًًّ ألن أ

ت مثال   إلاىاَلها الهامكُت واإلاىاَم الصخغاٍو

o واهدكاف ما بها مً مىاعص اكخهاصًت، واؾخغاللها هظه اإلاىاَم  جىمُت      :  ئىلممب كفؼٙب

o  وبالخالي جغؾُم الخضوص الخُُت ٖلى الُابـ أو ٖلى اإلاؿُداث اإلااةُت اإلاكترهت بحن هاجحن الضولخحن

ادلربِخ ثني اٌلٚي ادلؼب٘لاد  -3 
o  ا ًً  إلبغام اإلاٗاهضاث بحن الضٌو  هدُجتْهغث الخضوص الؿُاؾُت الخُُت أً

o  ت ٖلى حاعتها الًُٗفت زكُت َغُانوهثحر مً خضوص الٗالم الُىم حاء جدضًضها بىاًء ٖلى مٗاهضة صولت كٍى

االٍزؼّبه دلَزؼّوارٗ م١َُر-4 
o  ئلى وكأة الىثحر مً الخضوص الؿُاؾُت إلاؿخٗمغاجه  الاؾخٗماع  جلؿُمأصث

o   يا الجىىبُت فياإلاؿخٗمغاث ألاوعبُت  فيزانت لُا وآؾُا وأمٍغ  ئفٍغ

احلوٚة  -5 
o الخُُت الخضوص وكأة ٖلى واضح أزغ طاث الخغوب واهذ 

o ٌخضوص ؾُاؾُت بمثابت أنبدذ التي الهضهت وخضوص واإلاغلىب، الغالب خضوص ٖلى طلً همثا

زيادة السكان ما القّقٌ بجن 
 الخدود السجاسجٌ و 

بجن تقدم وساُل النقل ما القّقٌ 
والمواصّت َ والخدود السجاسجٌ

اِستقمار ما القّقٌ بجن 
 و الخدود السجاسجٌ 
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صبٌضب : ِواؽً زبـ١ؾ احللٚك ا١ٌَب١ٍخ :  
o جلجأ ال  ٌ مغوها ٖليها الىاؽ أكبل ئطا ئال اإلاىاَم مً مىُلت في الؿُاؾُت الخضوص جسُُِ ئلى الضو  اؾخغلىها زم ٖو

o أخض  ٖليها ٌٗخضي ال ختى اإلاجاوعة اإلاىاَم ًٖ مىُلتهم ًفهل الظي الؿُاس ي الخض حُٗحن ٖليهم لؼاًما وأنبذ 

o ِواؽً ٟ٘ : ثأهثغ اٌلٚي ثني احللٚك ٚرو١ٍُ ٚديو زبـ١ؾ
ادلوؽٍخ األٚىل : اٌزؼو٠ف ٚاٌزقـ١ؾ -0

o  ٘هظه اإلاغخلت يفالخضوص  مٗاهضةخُث جىي 

o   ؾخستركهاي التالخضوص واإلاىاَم  ونفوحكخمل اإلاٗاهضة ٖلى 

o ا ولما كلذ اخخماالث الاخخيان والجزإ والٗىـ صخُذ
ً
ا وصكُل ًُّ وولما وان الىنف جفهُل

ادلوؽٍخ اٌضب١ٔخ : اٌزؾل٠ل -8
o  الخض جدضًضهظه اإلاغخلت  يفًخم

o  ٝـ :ـرَزؼني ث ٟاٌز ٌٍغٕخ اجلغواف١خفجؼل أْ ٠زُ االٔزٙبء ِٓ ط١بغخ ِؼب٘لح احلل رؼـ
  الخغاةِ الخفهُلُت 

  ت والهىع الجٍى

  واإلاغةُاث الفًاةُت

 ٌزؾل٠ل احلل ِٚٛلؼٗ ػٍٝ اخلوائؾ  
o   ت ًل٘ حؼء منها في صولت والجؼء ألازغ في صولت زاهُت (  يفوجبرػ هظه اإلاغخلت اإلاؿاةل الهغحرة ) همؼعٖت مثال أو كٍغ

 مما كض ًإصي ئلى حغُحر مؿاع الخض ٖضة مئاث كلُلت مً ألامخاع هىا أو هىان

ادلوؽٍخ اٌضبٌضخ : اٌزؼ١ني  -3
o ُت  الُبُٗتهظه اإلاغخلت ًخم حُٗحن زِ الخض ٖلى  في وجدلُله ٖلى الخٍغ

o   ْ٘نٖ ادلوؽٍخ ثؼلح أش١بء ِٕٙب:   يف٠َٚزؼب 

 ههىم اإلاٗاهضة  -0

 اإلاغخلت الثاهُت فيحمٗها الجغغافُىن  التياإلاٗلىماث  -7

 الخفهُلُتالخغاةِ  -3

o  اإلاؿلح أو بىاء  ؤلاؾمىذمثل ألاؾالن الكاةىت وأٖمضة مً الدجاعة أو  جىيُذ الخض فيوحؿخسضم َغق مسخلفت

 ألاؾىاع

وـك تأكمل : 
مقاهدة الخدود 

 ...فً مرخلٌ ..

يتم تخديد الخد أكمل : 
 فً المرخلٌ .....

: يتم تقججن ذطاذتر 
الخد فلٍ الطبجقٌ فً 

......المرخلٌ 
األولٍ       الثانجٌ

 الرابقٌ       الثالثٌ      
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 ا١ٌَب١ٍخ : احللٚك ٚظبئف   : فبَِب     
اةف جخٗضص  - أزغي  صولت وبضاًت ؾُاصة صولت  ؾُاصة اهتهاء زِ باٖخباعها الؿُاؾُت الخضوص ْو

ادلوؽٍخ اٌواثؼخ : ئكاهح احلل  -4
o ُ٘نٖ ادلوؽٍخ  :  يف٠ز

 الؿُاس يٖلى الخض الخُى  اإلادافٓت .0

 واؾدبلاء فاٖلُخه وخغاؾخه  .7

o ٘نٖ ادلوؽٍخ ػٍٝ ِب ٠ٍٝ: يف٠ٚزُ االرفبق 
مىافظ ٖبىع الخض        -0

هلاٍ الخفخِل والجماعن والخغاؾت والخدهِىاث  -7

اث ووؾاةلها  -3  لجان فٌ اإلاىاٖػ

اٌفظً ثني اٌلٚي  -0
o  الفهل بحن الضٌو فيجلٗب الخضوص صوًعا عةًِؿا

 ٚمٌه ِٓ فالي:  
وزاةم عؾمُت بحن الضٌو فيجىكُ٘ اجفاكُاث مىزلت  -0

 ومىكٗت ٖلى الخغاةِ، -7

 :  ٚثٕبء ػٍٝ مٌه رٛػغ ػٍٝ ؿٛي احللٚك
  الخىاحؼ وهلِ الخفخِل 

  بالضٌوومغاهؼ الخغاؾت واإلاغاكبت الخضوصًت الخانت

 بجاهب اإلاىافظ الجمغهُت 

 وهظلً ٖالماث الخضوص بأقيالها وأهىاٖها اإلاسخلفت

احلّب٠ــخ ٚاألِــــٓ -8
o هى ألامً والخماًت مً في اإلااض ي مً ئكامت الخضوص ألاؾاس يخُث ئن الغغى  اٌٛظ١فخ األوضو أ١ّ٘خ وهي حٗض

خضاءاث اإلافاحئت   الٖا

o  ٌ ت ٖلى َى ب ، فيزانت الخضوص  خُث جترهؼ الضفاٖاث الٗؿىٍغ  اللُاٖاث اإلاٗغيت ألزُاع الغؼو والتهٍغ

o: ٚلل ٍـب٘ـّـذ اٌـزـمـٕـ١ـخ اٌـؾـل٠ـضـخ ثــــ
 ت وألاكماع الهىاُٖت   فيصوع هبحر )أصو ئجيبثٟ (خماًت الخضوص مً زالٌ اإلاغاكبت الجٍى
  تها  فيَغأث ٖلى وؾاةل الخغب زانت  التيوفى هفـ الىكذ أزغث الخُىعاث الخضًثت مضاها وؾٖغ

ُفت الخض ألامىُت وبظلً وفاٖلُت جضمحرها وجسُيها للٗلباث زانت الٗلباث الُبُُٗت والجباٌ ٖلى ْو

ت الخض آلامً ) أصو ٍٍجٟ (   حؿلِ هٍٓغ

:  تنتوًصد أم ذطأ 
فملجٌ ترسجم الخدود 

بتقججن الخد فلٍ 
الطبجقٌ وبناء 

األسوار واِسّك 
   الدول ؟الشاُكٌ بجن 

تلقب الخدود السجاسجٌ دورا 
رُجسا فً الفصل بجن الدول َ

   وـد ذلك ؟ 

الخمايٌ واألمن الوظجفٌ األكثر 
 أهمجٌ للخدود السجاسجٌ 

   وـد ذلك ؟  
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   الخضوص الؿُاؾُت والخسىم  مً خُث اإلافهىم والخهاةو  كاعن بحن : -0

ت -7  بم جفؿغ : حٗض الخضوص الؿُاؾُت ْاهغة بكٍغ

 بم جفؿغ : أهمُت الخضوص الؿُاؾُت   -3

 ما الٗالكت بحن الخضوص الؿُاؾُت وؾُاصة الضولت  -4

صح أم زُأ م٘ طهغ الؿبب : الخسىم لها أؾاؽ كاهىوي ) اجفاكُاث مؿبلت بحن الضٌو اإلاخجاوعة ( -5

 جغح٘ وكأة الخضوص الؿُاؾُت ئلى ٖضة ٖىامل ، وضخها -6

اصة الؿيان  -7  والخضوص الؿُاؾُت   ما الٗالكت بحن  ٍػ

 ما الٗالكت بحن جلضم وؾاةل الىلل واإلاىانالث ، والخضوص الؿُاؾُت  -8

احلّــب٠ــخ االلزظــــبك٠ـــخ  -3
o ؽ١ش ربلك احللٚك ا١ٌَب١ٍخ  ٔظ١ت وً كٌٚخ ِٓ ادلٛاهك
o  :  وـــنٌه ِــٓ فـالي اٌــــؾــلٚك

 الاججاهحن  فيالضٌو جضفم الؿل٘ والبًات٘ ٖبر الخض  جغاكب 

  ب الؿل٘ مى٘وجداٌو  تهٍغ

  ٖلى الؿل٘ اإلاؿخىعصة لخماًت مىخجاتها اإلادلُت الغؾىم الجمغهُتهما جدضص الضٌو 

  اإلاىخجاث اإلاؿخىعصة وجدضًض مضي  نالخُتها أو  فدوخماًت اإلاىاَىحن مً زالٌ  فيوحؿهم

 حىصتها لالؾخسضام

oرٛعل ػٕل احللٚك, رؼّل اٌلٚي ئىل :   اٌزٟرزؼبهة ِظبحل اٌلٚي ػٕل اٍزغالي ِٛاهك اٌضوٚح  ٌٚىٝ ال 
  اث بحن الضٌو هدُجت اؾخغالٌ هظه اإلاىاعص بضكتحُٗحن خضوصها  ختى ال جدضر مىاٖػ

  الُبُعيوالغاػ  البتروليجىحض ٖلى الخضوص واإلاسؼون  التيزانت بىهِب ول صولت مً الثرواث  اجفاكُاثٖلض 

ا( )زِ الخضوص  حاهبيباًَ ألاعى ٖلى  فيجىحض  التيوالثرواث اإلاٗضهُت  ا أو بدغًٍّ ا بغًٍّ  ؾىاء وان خضًّ

 بحن صٌو الخلُج وبحن لُبُا وجىوـ الُبُعي:البتروٌ، والغاػ  مثل

اٌٛظ١فخ ا١ٌَب١ٍخ ٚاٌمب١ٔٛٔخ ٌٍؾل  -4
o  مً صٌو مؿخللت طاث ؾُاصة جفهل بُنها خضوص ؾُاؾُت الٗاإلاي الؿُاس يًخىىن الىٓام

o:  ٚرَؼٝ وً كٌٚخ ئىل احملبفظخ ػٍٝ شقظ١زٙب ا١ٌَب١ٍخ كافً ؽلٚك٘ب ِٓ فالي
  ًللبالص اللىميمى٘ صزٌى ألاشخام غحر اإلاغغىب فيهم  زكُت تهضًض الخماؾ

  جًغ بؿالمت الىًَ التيهما ًمى٘ ٖلى الخضوص ٖبىع الصخف واإلاجالث والىخب

o  ؾُسً٘ لها ول فغص مً ألافغاص ما صام ٌِٗل صازل  التيهى الظي ًدضص اللىاهحن  الؿُاس يمً هىا هجض أن الخض

 الخضوص  الؿُاؾُت للضولت ختى وئن لم ًىً مً مىاَىيها

 (اىحذود اىضٍبصٍخ)  األوهأصئيخ اىذرس 
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 والخضوص الؿُاؾُت  ما الٗالكت بحن الخغوب  -9

 أمامً مجمىٖت مىاَم ، خضص ٖامل وكأة الخضوص في ول منها : -01

ت واإلاؿُداث اإلااةُت بحن الضٌو /   كاعة أوعوبا        يا الجىبُت / اإلاىاَم الصخغاٍو لُا وأؾُا وأمٍغ مىاَم الهضهت / مٗٓم أفٍغ

 أهمل :  -00

الخضوص الؿُاؾُت ْاهغة ................. بِىما الخسىم ْاهغة ....................... -1

2-  ٌ اللىمُت الخضًثت ْهىع الخضوص الخُُت وطلً في اللغن ...............  هخج ًٖ ْهىع الضو

اؾخسضمذ ٖملُاث اإلاسح اإلاُضاوي في عؾم الخضوص بحن الضٌو مىظ الثىعة ........ في اللغن .....  -3

الٓاهغة الؿاةضة في الفهل بحن الضٌو كبل ْهىع الخضوص الؿُاؾُت هي ..................... -4

غى (   والغاباث والصخاعي  -5 .....................مىاَم حغغافُت لها مؿاخت ) لها ٌَى ٖو

عؾمذ مٗٓم خضوص أوعوبا هدُجت .................... -6

ت ٖلى حاعتها الًُٗفت جم ئبغام ............... بُنها لخدضًض ......... -7 هدُجت زكُت َغُان صولت كٍى

يا الجىىبُت هدُجت ............................ -8 لُا وأؾُا و أمٍغ وكأث مٗٓم خضوص أفٍغ

ازتر :   -07

ف وي٘ مٗاهضة الخضوص في مغخلت  .1 ئصاعة الخض (  –الخُٗحن  –الخدضًض  –...... ) الخٍٗغ

ف  .2 ئصاعة الخض ( –الخُٗحن  –الخدضًض  –حُٗى مٗاهضة الخضوص للجىت الجغغافُت في مغخلت ........ ) الخٍٗغ

ئصاعة الخض ( – الخُٗحن –الخدضًض  –ًخم وي٘ الخض ٖلى الُبُٗت في مغخلت ........  ) الخٍٗغف  .3

ئصاعة الخض( –الخُٗحن–الخدضًض–ًخم اإلادافٓت ٖلى الخض الخُي الؿُاس ي واؾدبلاء فاٖلُخه في مغخلت .... )الخٍٗغف .4

الىُْفت اللاهىهُت( –الخماًت الاكخهاصًت  –الخماًت وألامً  –) الفهل بحن الضٌو  ألاهثر أهمُت للخضوص ...... الىُْفت .5

 كاعن بحن مغخلت الخدضًض والخسُُِ مً هاخُت ومغخلت جدضًض الخض مً هاخُت أزغي  -03

 كاعن بحن مغخلت حُٗحن الخض و مغخلت ئصاعة الخض الؿُاس ي  -04

 لخُٗحن الخض ٖلى الُبُٗت البض مً الاؾخٗاهت بٗضة أمىع ) أقُاء ( وضخها   -05

ت ماطا ًدضر ئطا اٖتريذ الخضوص بٌٗ اإلا  -06  وفي مغخلت جٓهغ  ؿاةل الهغحرة مثل مؼعٖت أو كٍغ

 صح أم زُأ م٘ طهغ الؿبب : جيخهى ٖملُت عؾم الخضوص بخُٗحن زِ الخض ٖلى الُبُٗت   -07

 حؿخسضم َغق مسخلفت لخُٗحن الخض ٖلى الُبُٗت  ، وضخها   -08

 في مغخلت ئصاعة الخض جخفم الضٌو اإلاخجاوعة ٖلى ٖضة أمىع ، وضخها   -09

 : مً ؤلاحغاءاث الخضوصًت ، عجبها م٘ جدضًض اإلاغخلت التي جدبٗها أمامً مجمىٖت   -71

 جدضًض هلاٍ الخفخِل والجماعن والخغاؾت  - أ

 وي٘ مٗاهضة الخضوص  - ب

 اؾخسضام ألاؾالن الكاةىت أو ألاؾىاع  لخىيُذ الخض ٖلى الُبُٗت  - ث

ُت  - ر  جدضًض الخض ومىكٗه ٖلى الخٍغ

 في الفهل بحن الضٌو " أًض صخت هظه الٗباعة  " جلٗب الخضوص صوعا عةِؿا -70

ُفت ألاهثر أهمُت للخضوص " -77  أًض صخت هظه الٗباعة  " حٗض الخماًت وألامً الْى

 ما الٗالكت بحن الخلىُت الخضًثت ووُْفت الخضوص الؿُاؾُت ) الخلىُت الخضًثت ؾالخا طو خضًً للخضوص ( -73

ُفت اكخهاصًت ، وضخها  -74 ُفت كاهىهُت وؾُاؾُت ، وضح طلً -75         للخضوص الؿُاؾُت ْو للخضوص الؿُاؾُت ْو
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وإسجب

ٍَب

فرَ 

سب

ثٍ

ٌ

اندجه 

ٌخ

انحذو 

د
خرٌط   )  (  :

ح

o ً ثشو٠خ   و  ؿج١ؼ١خهما خضوص   جهىف الخضوص وفلا إلاُٗاٍع
ت  –خضوص َبُُٗت   ) حبلُت  -0 ت  –جهٍغ ت ( –بدحًر  بدٍغ

ت   ) هىضؾُت  -7 ت أو اهثىغغافُت (  –خضوص بكٍغ  خًاٍع

احللٚك اٌـج١ؼ١خ :  أٚال : 
o  هي الخضوص الؿُاؾُت التي ًخم عؾمها ٖلي أؾاؽ ْاهغاث َبُُٗت واضخت

o  ٌالخلجان و  اإلامغاث اإلاالخُت  و  اث البدحر  و   البداعو   ألاجهاع  مثل الجبا 

o  قٗىب الضٌو اإلاخجاوعة حٗض الخضوص الُبُُٗت مً اكىي الخضوص التي جفهل بحن

o هٗب ازتراكها  ٍو

o  ئن صعحت الفهل بحن الجاهبحن جسخلف جبٗا لخهاةو الٓاهغاث الُبُُٗت التي ًمخض زِ الخضوص ٖلي حاهبيها و

o   ًاإلاؿدىلٗاث فالخضوص الجبلُت أهثر مىاٖت م 

ٍِٟٚضبي ٌٍؾلٚك اٌـج١ؼ١خ ِب ٠  :

احلـلٚك اجلـجـٍـ١ـخ -0

مم١يارٙب
ٍغًت وكلُلت الؿيان  صاةمتْاهغة  .0  ومغةُت ٖو

لخهغ ٖبىعها ٖلي ممغاث مُٗىت  .7 ول هظه الهفاث حٗلتها  جهلح لخىىن خضوص فانلت بحن الضٌو ٍو

حؿخغلها الضٌو في ئكامت الخدهِىاث للضفإ ًٖ هفؿها يض أي غؼو  زٍُى صفاُٖتحٗخبر بمثابت  .3

 زاعجي 

شىً احللٚك 
ا١ٌَب١ٍخ 
ػٍٝ اجلجبي

o  سخلف قيلها بحن الضٌو هما :  ًليحٗخبر الخضوص الؿُاؾُت مجغص زُىٍ جمغ في هظه اإلاىاَم الجبلُت ٍو

 م٘ زِ جلؿُم اإلاُاه ٖلي ٌَى امخضاص اللمم الجبلُت  كض ًمخض زِ الخضوص  -0

 وهى ٌٗض أفًل الخضوص الؿُاؾُت في اإلاىاَم الجبلُت        

ٌ  ىىن زِ الخضوصكض ً  -7  ٖىض أكضام الجباٌ  بحن الضو

أِضٍخ ٌٍؾلٚك 
اجلج١ٍخ

الخضوص الؿُاؾُت بحن فغوؿا واؾباهُا  (7)     (0)  

 ٖلي حباٌ البراوـ الخضوص 

الؿُاؾُت 

بحن قُلي 

وألاعحىخحن 

ٖلى ٌَى

امخضاص 

  حباٌ الاهضًؼ 

أّىاع اىحذود اىضٍبصٍخ اىذرس اىثبًّ

77

73

يذتلف شكل الخدود السجاسجٌ
وـد  َ فلٍ الجبال بجن الدول 

   ذلك ؟ 

ممجزات  ما هً
الخدود السجاسجٌ

مك الجبال ؟ 
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احلـلٚك إٌٙو٠خ  -8
ويىخها ٖلي الُبُٗت -0 مم١يارٙب

جمثل زِ صفاعي وماوٗا ماةُا  -7

ػ١ٛثٙب 

o  ألاجهاع حغحر مجاعحها بكيل مؿخمغ 

o  بؿببلظلً هجض يفافها غحر زابخت:  

  الفًُان 

  والىدذ وؤلاعؾاب 

ىحغاهض الظي حؿحر مٗه الخضوص بحن الىالًاث اإلاخدضة واإلاىؿًُ  الظي غحر  مثل جهغ الٍغ

اإلاىؿًُم   مً جبُٗت الىالًاث اإلاخدض ئلى  0898بٗض ٖام   باهىىمجغاه فخدىلذ مىُلت 

o باإليافت ئلى وحىص حؼع في مجغي النهغ كض ٌٗىق جدضًض الخض الؿُاس ي  

شىً احللٚك إٌٙو٠خ 
 اٌزٟ رزجغ األٔٙبه 

 ) الىؾِ (   زِ اإلاىخهفأن ٌؿحر م٘  -0

o ىُت واإلاىؿًُ مثل ىحغاهض الظي ًفهل بحن الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ جهغ الٍغ

  زِ الٗمم اإلاالحيأن ًخفم م٘  -7

o الخضوص بحن فغوؿا وأإلااهُا ٖلي ٌَى جهغ الغاًً مثل

 صون ألازغي بدُث ًجغي النهغ بيامله صازل صولت   ئخضي يفتي النهغ أن ٌؿحر م٘  -3

o مثل ( زِ الخضوص بحن بىلىضا وول مً صولتي بُالعوؾُا واهغاهُا ٖلى ٌَى جهغ بىجBug )

  اخض فغوٕ جهغ الفؿخىال

 احللٚك ا١ٌَب١ٍخ  اٌجؾري٠خ   -3 
o جٓهغ البدحراث في بٌٗ مىاَم امخضاصاث الخضوص بحن الضٌو

o  قيل الخضوص الؿُاؾُت التي جدب٘ البدحراث: 

)  ة  ()  أ  (
o  ِألاوؾِ للبدحراثخضوص جخفم م٘ الخ 

o الخضوص بحن هىضا والىالًاث اإلاخدضة التي جخماش ي  مثل

ىع  )في البدحراث الٗٓمي  ى /اًغي /هىعن/ؾىبحًر  ( اهخاٍع

o  حؿحر وفلا الجفاكُاث مدضصة 

o غحر خُث جلؿم ٖلي ٖضة أكؿام  فُىخىعٍابدحرة  مثل

ت  مدؿاٍو

74
75

تمججر نور ريوجراند  ما نتججٌ
م ؾؿؾطمجراه   

يسجر الخد السجاسً مك أكمل : 
 ذط القمق المّخً لنور .......

الخدود السجاسجٌ البخجرة ما الفرق بجن 
فً أفريقجا  والخدود السجاسجٌ البخجرة 

لقارة أمريكا الشمالجٌ    
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خ : ـــؾو٠ـــلٚك اٌجـــاحل  -4
o  للمُاه الاكلُمُت  الخاعحُتًخم جدضًض الخض الؿُاس ي البدغي للضولت  ٖىض الخافت

 أهىإ اإلاىاَم اإلااةُت هما ًلي :

الغنُف اللاعي  أٖالي البداع اإلاداًضة الخىمُلُت ؤلاكلُمُت الضازلُت

ادل١ـــــــــــبٖ اٌلافــ١ٍــــــــــخ  -0
o   وحكمل جًم ول ألاقياٌ اإلااةُت اإلاخهلت بالبدغ وجل٘ فىق ًابـ الضولت  :

  البدحراث الؿاخلُت 

  ومهباث ألاجهاع 

  والخلجان مدضوصة اإلاؿاخت

o  ًألجها  :ولِـ هىان قً في أجها حمُٗا  حؼء أعى الضولت وطل  

  مداَت بالُابـ مً ول الجهاث 

  ؤلاكلُمُتوال حٗض اإلاُاه الضازلُت حؼء مً اإلاُاه

ادل١ــــــــــبٖ اإللـٍـ١ـّـ١ـــــخ  -8
o   جًم اإلاُاه الاكلُمُت الىُاق البدغي اإلامخض مً زِ الؿاخل 

o  للضولت  الخض الؿُاس ي البدغي جدضص خافخه الخاعحُت مً حهت البدغ

o  في :وجماعؽ الضولت ؾُاصتها اإلاُللت ٖلُه  

  الهُض 

  والخجاعة 

   واؾخسغاج الثرواث 

o  مُل بدغي وفلا لٓغوف ول صولت  311وهظا الىُاق ًخفاوث مً زالزت أمُاٌ ئلى

o  مُل بدغي  07وهىان اجفاق بحن غالبُت الضٌو ٖلى أن هُاق اإلاُاه الاكلُمُت  هى

ادل١ــــبٖ اٌـزـىـّـ١ـٍـ١ــــخ أٚ ادلـــالطمـــــخ : -3
o  اججاه البدغ  فيجمخض مً جهاًت اإلاُاه ؤلاكلُمُت للضولت الؿاخلُت ئلى مؿافت مدضصة

o  اإلاُاهوجماعؽ الضولت في هظه  :  

  ؾلُاث حمغهُت

  حن  وئحغاءاث زانت بالغكابت وؤلاقغاف الًغوٍع

ت  لخدلُم ألامً والؿالمت لها للمدافٓت        ٖلى مهالخها الخٍُى

o  وهي حؼء مً أٖالي البداع وؾُاصة الضولت ٖليها مكغوَت بأمً وؾالمت الضٌو اإلاجاوعة

بالمجاه اِقلجمجٌالمقصود ما 

تمارس الدولٌصد أم ذطأ : 
سلطات مطلقٌ فً المجاه التكمجلجٌ
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ادل١ـــــــــبٖ احملــــــــب٠لح  -4
o  هي مىُلت جلي مىُلت اإلاُاه الخىمُلُت ججاه البدغ 

o  وجضعى بٌٗ الضٌو ؾُاصتها ٖليها 

o   ت ألاحىبُت فيها  وجمى٘ الضولت مماعؾت الٗملُاث الٗؿىٍغ

o  ت لىفؿها مىاَم وؾِ اإلادُِ لخجغي فيها ججاعبها الىىوٍت والهاعوزُت اإلاسخلفت وكض خضصث بٌٗ الضٌو اللٍى

o تراف بالض  ولت التي جضعى هظا الخم ٌٗخمض ٖلى كىه الضولت ومً هىا فان الٖا

أػبٌـــٟ اٌجؾــــــــبه ) ادل١ـــــبٖ اٌل١ٌٚـــــــخ (  -5
o  ت للجمُ٘ بضون كُىص  اإلافخىختهي ٖباعة ًٖ اإلاىاَم البدٍغ

o  ت  والتي ال جضعى صولت ملىُتها أي مكإ للبكٍغ

o  ت اإلاالخت فيها  فيال ًدم ألي صولت أن جخضزل  خٍغ

اٌوط١ــــف اٌمــــبهٞ  -6
o  هى امخضاص للُابـ جدذ مُاه البدغ 

o  مخض مً زِ الؿاخل ختى ٖمم    ( ؾم 087كامت حؿاوي )  كامت 011ٍو

o  وللضولت خم اؾخىكاف اإلاىاعص الاكخهاصًت اإلااةُت واإلاٗضهُت اإلاىحىصة به واؾخغاللها 

o  بدغ الكماٌ والخلُج الٗغبي  فيوكض ْهغث كُمخه بٗض الاهدكافاث البترولُت الهاةلت أمام ؾىاخل بٌٗ الضٌو

 وزلُج اإلاىؿًُ 

أّ٘ـ١ـــخ احلـــــلٚك اٌجـؾـــــــو٠خ 
o  ت أهمُت هبري ال جلل أهمُت وزُىعة باليؿبت للضٌو ًٖ خضها البري وطلً لٗضة أؾباب :للخضوص البدٍغ

 جلىم بىْاةف ٖضًضة للضولت جخمثل فُما ًلي :  -0

  تخماًت  الخماًت وألامً () مً الؿفً اإلاكبىهت  خضوصها البدٍغ

 ب البًات٘ اإلاسخلفت ئليها  اكخهاص الضولت خماًت  مً زالٌ مى٘ تهٍغ

  أو ٖؿىغي مسخلفت منها ما هى اكخهاصي )زغواث ومهاًض َبُُٗت ( خلىكا ًًمً للضٌو 

 الضولت مً أي أوبئت أو أمغاى كض جضزل ئليها مً زالٌ الؿفً اللاصمت مً صٌو أزغي خُث  وكاًت

 جسً٘ للخفخِل الهخي بمجغص صزىلها اإلاُاه ؤلاكلُمُت للضولت 

 ولِـ صولت واخضة لظلً ًجب جدضًضه بضكتالجزإ ٖلى الخض البدغي ًىىن م٘ ول صٌو الٗالم  -7

بت مً  في -3 ت بل وبٌٗ اإلاُاه الٗمُلت اللٍغ ؾىاخلالفتراث ألازحرة ػاصث أهمُت اإلاُاه اإلاداًضة وألاعنفت اللاٍع

 :  ومنها كإ هظه اإلاؿُداث اإلااةُت  فيالضٌو بٗض اهدكاف الٗضًض مً الثرواث اإلاضفىهت        

 البتروٌ والغاػ الُبُعي                        اإلاهاًض          

 المخايدة بالمجاهالمقصود ما 

الدولجٌبالمجاه المقصود ما 

     بالرصجف القاريالمقصود ما 
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و٠خــــلٚك اٌجشــــاحل : صب١ٔب
احلـــــــلٚك احلؼــبه٠ـخ ) األٔضــٛغــواف١ــخ ( احلــــلٚك اذلٕلٍــــ١خ

o الخضوص الهىضؾُت أقياٌ مسخلفت هي: جخسظ

فٍى١خ حبـزخ: .0
 جخفم م٘ زُىٍ الٌُى وصواةغ الٗغى 

  يا لُا وأمٍغ وحكُ٘ هظه الخضوص في ئفٍغ

 : مثلالكمالُت 

الظي  مهغ والؿىصانالخض الؿُاس ي بحن   -)أ(

 قماال  77ٌؿحر م٘ صاةغة ٖغى 

الظي  مهغ ولُبُاوالخض الؿُاس ي بحن  -)ب(

قغكا باؾخثىاء الجؼء  75ٌؿحر م٘ زِ ٌَى 

 الكمالي مىه 

: لل رىْٛ  -8
  جهل بحن هلُخحن مٗلىمخحن زُىٍ مؿخلُمت 

 مماؾاث صواةغ  أو 

 أو أكىاؽ في صاةغة مٗلىم مغهؼها وههف كُغها

مً ؾاخل أو ؾلؿلت حبلُت ؽلٚك ػٍٟ أثؼبك ِزَب٠ٚخ-3

ٖاصة ما جمخض الخضوص الهىضؾُت في مىاَم كلُلت   مالخٓت   

 الؿيان او زالُت مً اإلاىاعص الُبُٗت 

o  باإليافت ئلى الخضوص الُبُُٗت والهىضؾُت

ت التي جدضص  هىان ما ٌٗغف بالخضوص الخًاٍع

ت مثل اللغت والضًً   وفلا لخهاةو خًاٍع

: اٌٍغـخ -0

  ًت  أهمحٗض اللغت م اإلآاهغ الخًاٍع

 اإلاؿخسضمت في جغؾُم الخضوص بحن الضٌو 

  وؾِ أوعبامىُلت  فيوحٗض الخضوص الؿُاؾُت 

 مً أقهغ الخضوص التي حغي جغؾميها 

 بٗض الخغب الٗاإلاُت ألاولي : ٖلى أؾاؽ اللغت 

) دلبما ؟ (
مىٗا إلاكيلت ألاكلُاث بدُث جخمحز ول صولت

 بلغتها الخانت 

ٓـاٌل٠  -8
  الضًً ٖىهغ خًاعي مهم كض ٌؿخسضم لخدضًض

 الخضوص بحن الضٌو 

  ٖلي  أؾاؽ  الهىض وباهؿخانمثل الخضوص بحن

 صًجي  

7677

قارن بجن الخدود الوندسجٌ
والخدود األنثولرافجٌ
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اإلاداًضة  اإلاُاه/اإلاُاه الخىمُلُت ) اإلاالنلت (  /اإلاُاه ؤلاكلُمُت / اإلاُاه الضازلُت  /الخضوص الُبُُٗت    : باآلحيما اإلالهىص   -1

ت    /أٖالي البداع ) اإلاُاه الضولُت (            الغنُف اللاعي / الخضوص الخًاٍع

   ازتر : -2

( الاهضًؼ –عووي  –ألالب  –قُلي ًٖ ألاعحىخحن حباٌ ........ ) البراوـ  جفهل  -0

 ( الاهضًؼ –عووي  –ألالب  –) البراوـ   ًٖ فغوؿا حباٌ .......  ئؾباهُاجفهل  -7

مً ألامىع التي كض حٗىق جدضًض الخض الؿُاس ي م٘ ألاجهاع ............... -3

ٖمم النهغ  (  –احؿإ النهغ  –حٗغج النهغ  –) وحىص حؼع في مجغي النهغ   

جهغ الغاًً ٖضا صولت ............. م٘حمُ٘ هظه الضٌو حكترن خضوصها الؿُاؾُت  -4

( ئؾباهُا –هىلىضا  –فغوؿا  –) أإلااهُا   

بحن هىض والىالًاث اإلاخدضة ، ٖضا بدحرة ...........حمُ٘ هظه البدحراث جفهل  -5

ىع  –) مدصجً      ئًغي (  –هىعون  –ؾىبحًر

البدحراث الؿاخلُت حؼء مً اإلاُاه ............... -6

اإلاالنلت (  –الضازلُت  –ؤلاكلُمُت  –) الضولُت  

جًم ول ألاقياٌ اإلااةُت اإلاخهلت بالبدغ وجل٘ فىق ًابـ الضولت ، اإلاُاه ............. -7

الغنُف اللاعي ( –الضازلُت  –ؤلاكلُمُت  –) الضولُت   

ٖلى اإلاُاه ........... جماعؽ الضولت ؾُاصتها اإلاُللت -8

الخىمُلُت ( –اإلاداًضة  –ؤلاكلُمُت  –) الضولُت  

هىان اجفاق بحن غالبُت الضٌو ٖلى أن هُاق اإلاُاه الاكلُمُت  هى ............. -9

مُل (  311 –مُل  07 –مُل  01 –مُل  3)    

اججاه البدغ ، اإلاُاه ..... فيجمخض مً جهاًت اإلاُاه ؤلاكلُمُت للضولت الؿاخلُت ئلى مؿافت مدضصة  -01

الخىمُلُت ( –اإلاداًضة  –ؤلاكلُمُت  –) الضولُت   

البدغ ، حؿمى اإلاُاه ...........مىُلت جلي مىُلت اإلاُاه الخىمُلُت ججاه  -00

الضازلُت ( –اإلاداًضة  –ؤلاكلُمُت  –) الضولُت   

تراف بالضولت التي جضعى خلها في اإلاُاه اإلاداًضة ، ٌٗخمض ٖلى ............. -07 الٖا

ٖضص الضٌو اإلاخجاوعة ( –هٕى اإلاؿُذ اإلااتي  –مؿاخت الضولت  –) كىة الضولت   

ت اإلافخىخت للجمُ٘ بضون كُىص ، ............. -03 ٖباعة ًٖ اإلاىاَم البدٍغ

اإلاُاه ؤلاكلُمُت (  –اإلاُاه اإلاداًضة  –الغنُف اللاعي  –) أٖالي البداع   

أهمُت الغنُف اللاعي ، بٗض ..........ْهغث  -04

ـ (  –الاهدكافاث البترولُت  –الثىعة اإلاٗلىماجُت  –) الخغب الٗاإلاُت الثاهُت    افخخاح كىاة الؿَى

  أهمل: -3

الخضوص ألاهثىغغافُت  والهىضؾُت مً أمثلت الخضوص ................ -0

ت أو ألاهثىغغافُت -7 ...............جخم ٖلى أؾاؽ  ........................ و .......... الخضوص الخًاٍع

 (أّىاع اىحذود اىضٍبصٍخ)  اىثبًّأصئيخ اىذرس 
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ً هما خضوص .........................  وخضوص ..................... -3 جهىف الخضوص وفلا إلاُٗاٍع

أكىي أهىإ الخضوص الؿُاؾُت هي الخضوص ..........................  -4

الخضوص .....................أكىي أهىإ الخضوص الُبُُٗت هي   -5

مً أهىإ الخضوص الُبُُٗت ................. و .................. و .................. -6

مً ألاجهاع التي ٌؿحر خضها الؿُاس ي م٘ زِ اإلاىخهف جهغ .............. بحن صولتي ....... و ....... -7

 نهغ ............ بحن صولتي ........ و .........ًخفم الخض الؿُاس ي النهغي م٘ زِ الٗمم اإلاالحي ل -8

مً هاخُت وصولتي  مً ألاجهاع التي ٌؿحر خضها الؿُاس ي م٘ ئخضي يفتي النهغ .............. بحن صولت ...............  -05

 بُالعوؾُا  وأوهغاهُا مً هاخُت أزغي 

مً الضٌو التي حكترن خضوصه الؿُاؾُت م٘ جهغ الغاًً ........... و.............. و ...........    -06

جهغ بىج أخض فغوٕ جهغ ................. -07

ت بحن هىضا والىالًاث اإلاخدضة جخمثل في    -08 بدحراث هي .............. أعب٘الخضوص الؿُاؾُت البدحًر

مً الضٌو اإلاُلت ٖلى بدحرة فُىخىعٍا ................ و ......................   -09

الخض الجىىبي إلاهغ مً اهىإ الخضوص ..................... -71

الخض الظي ًفهل مهغ ًٖ الؿىصان ٌؿحر م٘ صاةغة ٖغى ..................... -70

الخض بحن مهغ ولُبُا غغبا ٌؿحر م٘ زِ ٌَى ................. ٖاص الجؼء ................. مىه  -77

حكُ٘ الخضوص الفلىُت في بٌٗ اللاعاث مثل ................. و ................  -73

74-  ٌ ت اإلاؿخسضمت في جغؾُم الخضوص بحن الضو  ................  أهم اإلآاهغ الخًاٍع

... مىُلت وؾِ أوعبا مً أقهغ الخضوص التي حغي جغؾميها ٖلى أؾاؽ فيحٗض الخضوص الؿُاؾُت   -75

 الخضوص بحن الهىض وباهؿخان جم عؾمها ٖلى أؾاؽ ..................... -76

 الُبُُٗت أكىي أهىإ الخضوص التي جفهل بحن قٗىب الضٌو اإلاخجاوعة بم جفؿغ : حٗض الخضوص -4

 جخمحز الخضوص الجبلُت بٗضة ممحزاث حٗلتها نالخت لخىىن خضوص فانلت بحن الضٌو ، وضخها  -5

 جخٗضص أقياٌ الخضوص الؿُاؾُت م٘ الجباٌ ، أطهغها ، م٘ جدضًض أفًلها  -6

ت  -7 ُىب الخضوص الؿُاؾُت النهٍغ  كاعن بحن ممحزاث ٖو

 م  0898ئلى جبُٗت اإلاىؿًُ  بم جفؿغ : جدٌى مىُلت باهىى مً جبُٗت الىالًاث اإلاخدضة -8

ىحغاهض ٖام  : ما هدُجت -9  م  0898حغحر مجغي جهغ ٍع

ىحغاهض ٖام  -11  م  0898بم جفؿغ : حغحر مجغي جهغ ٍع

 جخسظ الخضوص الؿُاؾُت التي جدب٘ ألاجهاع ٖضة أقياٌ ، وضخها  -11

 ًسخلف قيل الخضوص الؿُاؾُت التي جدب٘ ألاجهاع ، وضخها  -12

 صح أم زُأ : م٘ طهغ الؿبب : الخضوص الؿُاؾُت لضٌو بدحرة فُىخىعٍا حؿحر م٘ الخِ ألاوؾِ للبدحرة  -13

 صح أم زُأ : م٘ طهغ الؿبب : ًخم جدضًض الخض الؿُاس ي البدغي للضولت ٖىض الخافت الضازلُت للمُاه الاكلُمُت  -14

 صح أم زُأ : م٘ طهغ الؿبب : اإلاُاه الضازلُت حؼء مً أعى الضولت  -15

ت بحن الضٌو اإلاُلت ٖليها  -16  صح أم زُأ : م٘ طهغ الؿبب : جلؿم بدحرة فُىخىعٍا ئلى أكؿام مدؿاٍو

 جماعؽ الضولت ؾلُاث مُللت ٖلى اإلاُاه الخىمُلُت ) اإلاالنلت ( أم زُأ :  صح  -17

ت أهمُت هبري ال جلل أهمُت وزُىعة باليؿبت للضٌو ًٖ خضها البري ، صح أم زُأ : م٘ طهغ الؿبب :  -18 للخضوص البدٍغ

 وضح ألاؾباب 
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 جىىن الخضوص الؿُاؾُت الهىضؾُت في أقياٌ مسخلفت ، وضخها  -19

: مً خُث هٕى الٓاهغة التي جدض مهغ ، وهٕى الخض وأحهما جفًل ، وإلااطا ؟  إلاهغ كاعن بحن الخض الكمالي  والخض الجىىبي  -21

   أمامً مجمىٖت مً الخضوص ، خضص هىٖها  :  -21

 بحن هىضا والىالًاث اإلاخدضة  -3                     ئؾباهُا بحن فغوؿا و -7       الخض بحن الهىض وباهؿخان       -0

بحن هُيُا وأوغىضا وججزاهُا -6  مهغ والؿىصان  -5  وؾِ أوعوبا        -4

 فغوؿاأإلااهُا و  -9  مهغ ولُبُا        -8  الىالًاث اإلاخدضة واإلاىؿًُ  -7

الخض الكمالي إلاهغ        -9                  قُلي وألاعحىخحن         -01

جخمحز فغوؿا بدىٕى وحٗضص خضوصه الُبُُٗت ، أًض طلً حغغافُا بثالزت أمثلت  -22

 
اجت ػِ اىخرائظ اَتٍخ  :

 أٍبٍل خرٌطخ ٍصر ، وضح األرقبً : –) أ (   
  دولة تحد مصر جنوبا   -1

(4)     دولة تحد مصر غربا       -2

(7(           )3)   دولة                                            -3

حد نوعه ........ -4

(8)   (6)    حد نوعه .........  -5

(2)  مدينة ............ عادت لمصر  -6

عن طريق ...........

منطقة استراتيجية   -7

(01) ( 5)  مدينة ................   -8

مدار ................. -9

حد نوعه ........... -10

(9)  ........ ألنه يتماشى مع 

(00)  حد نوعه ...........  -11

ألنه يتماشى مع .............

(3)  حذد ػهى انخرٌطخ خهٍح انؼمجخ وخهٍح انسىٌس   

أمامك ذريطٌ الوند َ  –(  ب)           
(2)  :وـد األرقام 

( 1) ( 4) دولة ...............  -1
 مشكلة سٌاسٌة ........... -2
 (8) دولة ....................  -3
 السرطانمدار  دولة ....................  -4

المحٌط .................  -5
الهـــــــند  ( 3)  البحر .................. -6
خلٌج ....................  -7
(6) ( 7) حدود نوعها ............  -8
(  9)  جزٌرة ..............  -9

 (1) 

78

79
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مريكا الشمالجٌ أمامك ذريطٌ أل –) ج (    
   وـد األرقام :     

(1)  والٌة ....... .1
دولة كبٌرة المساحة  ....... .2
دولة كبٌرة المساحة  .... ونوع الشكل .... .3
(2).....  دولة    .4

المحٌط .....  .5
المحٌط .........  .6
 (4)                                           حدود نوعها ...........                       .7

(1(                     )1(        )8(                     )2) حذود َىػهب ..... تتًبشى يغ ...... -8     

    خدد دواُر القرض الرُجسجٌ  - 

 (0)     البخجرات الذمس القظمٍخدد  - 

مريكا الجنوبجٌأمامك ذريطٌ أل –(  د)    
   وـد األرقام :          

دولة كبٌرة المساحة ........ -1
دولة حبٌسة ........... -2
دولة حبٌسة ............... -3
 دولة .................... -4

دولة ............ ذات شكل ............ -5
( 3)  (1) حدود نوعها ........ حٌث تتماشى مع .....  -6
المحٌط ................ -7
( 2)  المحٌط ..................  -8

   (7(  )8 )
 (4 )

خدد دواُر القرض الرُجسجٌ 
 (6)  (5)

خدد ثّث دول صمجرة المساخٌ     

31

30
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 أَىاع  انًُبطك  انًبئٍخ

طٌ القالم َ وـد ما تدل فلجى األرقام : أمامك ذري –( ز  )      

     

 (1)

 (4)
 (2)

 (5) (6)

 (3)

نهر ......... بٌن دولتً .......... و ......... -2ٌن دولتً  .......... و .........   حدود نوعها ........... ب -1
جبال ........ بٌن دولتً ......... و .......... -4.............. و ........     دولتًجبال ................. بٌن  -3 
.حدود نوعها .......... ألنها تسٌر مع ....... -6و ........      حدود على أساس ........ بٌن دولتً ........ -5 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

أ َــــــــىاع انًُــــــــــــــبطك انًــــــــــــــــبئٍخ   
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تطىر خرٌطخ اىؼبىٌ اىضٍبصٍخ واىَشنالد اىَرتجطخ ثهب                         

 ا١ٌَب١ٍخ : اٌؼبمل فو٠ـخ رـٛه أٚال :  
o األٌف١خ اٌضبٌضخ ِٓ اٌضبٟٔ اٌؼمل ِـٍغ يف ا١ٌَب١ٍخ اٌؼبمل رؼُ فو٠ـخ :

 صولت  711 مً أهثر  

 ت طاث الخدضًض وحه صولت ٖلى093 منها  اإلاخدضة واملت باألمم ًٍٖى

 حاهب ئلى  ٌ ت باإلاىٓمت غحر أزغي  صو ( الفاجُيان صولت فلؿُحن ـ  (الضولُت  واملت الًٍٗى

 بٌٗ أن هما  ٌ  اإلاخدضة  لألمم مىًم غحر الضو

oْادلَزّو اٌزغري ٟ٘ ا١ٌَب١ٍخ اٌؼبمل خلو٠ـخ األٍب١ٍخ اٌَّخ ئ:
 اإلاؿخلبل  في ًدضر ؾىف أو ما  الخايغ الىكذ أو اإلااض ي في خضر ما ؾىاء  

 ٌٗا وان آلازغ بًٗها و بُُئت واهذ الخغحراث هظه وب ًٗ  للغاًت  ؾَغ

  ُت ٖلى حغحراث مً الٗكٍغً اللغن  في خضر ما لٗلو طلً ٖلى مثاٌ زحر الؿُاؾُت الٗالم زٍغ

( َ 8111 –َ  0011اٌؼشــــو٠ٓ )  اٌمــــــوْ يف اٌؼبٌــــُ فو٠ـــــــخ رــــٛه

 يف اٌزغرياد -0
اٌموْ أٚائً

 اٌؼشو٠ٓ

 أصوّ٘ب ,ػٍٝ رغرياد ٍو٠ؼخ اٌضب١ٔخ ئىل اٌؼبدل١خ ٚاحلوة األٚىل اٌؼبدل١خ احلوة أكد:
ٌ  ازخفذ • هغث صو  صٌو  ْو

ضلذ • صٌو خضوص ٖو

 حضًضة  ٖٓمى كىي  مدلها ئمبراَىعٍاث وخل وازخفذ •

o الغغبُت وأإلااهُا الكغكُت أإلااهُا ئلى اهلؿمذ والتي أإلااهُا في خضر مثلما

 اٌضبٟٔ إٌظف -8

اٌموِْٓ
 اٌؼشو٠ٓ

 فو٠ـخ ػٍٝ رٕبىػزب ا١ٌَبكح ػظ١ّني لٛرني ثني اٌؼبدلٟ االٍزمـبة ظٙو اخل١ٕ١َّبد ثلا٠خ يف
 :ّٚ٘ب اٌؼبمل

امت الكُىُٖت الىخلت •   ( الؿابم )الؿىفُتي  الاجداص بٖؼ

امت الغأؾمالُت والىخلت • ىُت  اإلاخدضة الىالًاث بٖؼ  ألامٍغ

o وبُنهما مجمىٖت  ٌ  الاهدُاػ ٖضم صو

اٌموْ أٚافو -3
اٌؼشو٠ٓ

هدبب ٍو٠ؼخ, رغرياد اٌؼبمل ا١ٌَب١ٍخ فو٠ـخ شٙلد ادلبػٟ اٌموْ ِٓ األفريح اٌؼشو إٌَٛاد يف
 لجً ٟٚ٘ :  ِٓ اٌؼبمل ٠شٙل٘ب مل

صٌو وجفىً اجداص  ئلى طاجه الؿىفُتي الاجداص جفىً الكُىُٖت  ) الىخلت اجهُاع .0

 ( واعؾى خلف)  الٗؿىغي  خلفها ٖلض ًىغىؾالفُا ( واهفغاٍ

 واخضة صولت فيالغغبُت  وأإلااهُا الكغكُت أإلااهُا اجداص .7

امت الغأؾمالُت اهخهاع .3  اإلاخدضة الىالًاث بٖؼ

اىذرس اىثبىث  

ر الخرب القالمجٌ األولٍ والثانجٌ أثما 
فلٍ الذريطٌ السجاسجٌ للقالم 
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 ا١ٌَب١ٍخ اٌؼبمل َِزمجً فو٠ـخ ػٍٝ رإصو اٌزٟ اجلغواف١خ صب١ٔب : اٌؼٛاًِ 
o ٖلى هبحر بكيل أزغث والتي واإلاخغحراث ، الٗىامل ٖضص مً الثالثت ألالفُت وأواةل الٗكٍغً اللغن  مً ألازحرة الؿىىاث في ْهغ 

ُت مؿخلبل : هي ٌؼٛاًِا ٘نٖ ٚأُ٘ ،الٗالم الؿُاؾُت زٍغ

اهتهاء الهغإ ألاًضلىجي بحن الىخلت الكُىُٖت والىخلت الغأؾمالُت  -1

ُت الٗالم جُىع  ٖلى أزغث التي الجيؿُاث مخٗضصة الكغواث ْهىع  و الٗىإلات -2 ٌ  اللىمُت ، وهضصث الؿُاصة زٍغ اإلاسخلفت للضو

ؾُاصتها  و اؾخلغاعها ٖلى طلً وأزغ الضازلُت للضٌو ، الؿُاؾاث في جضزالتهما و الضولي الىلض ونىضوق  الضولي البىً -3

ألاوؾِ الكغق  مىُلت في زانت الدؿلح ؾباق -4

للضٌو والاؾخلغاع الؿُاس ي الكٗىب ، بحن الىعي وكغ في وأزغها الخضًثت الاجهاالث زىعة -5

ُت ) غحر الغؾمُت ( غحر والهجغة الالحئحن مكيلت -6 الكٖغ

اإلااةُت مىاعصها في اإلاهضصة اإلاىاَم في زانت ، الٗظبت اإلاُاه ٖلى الهغإ -7

oْرنوو أ  :
اٌشووبد ِزؼلكح اجل١َٕبد ٟ٘ :

 صٌو وحيؿُاث مسخلفتأفـــغاص أو مؿاهمىن م قغواث ًإؾؿها ً

 صولت ما فيٖلض الخأؾِـ  فيمدضص  يخ٘ بكيل كاهىووجخم 

  للكغهت وجأزظ حيؿُت هظه الضولت الغةِس يًىحض فيها اإلاغهؼ  التيحؿمى صولت اإلالغ

  وجسً٘ للىاهحن صولت اإلالغ 

 وليل  ٌ  قغهت فغوٕ في ٖضص هبحر مً الضو

 ا١ٌَب١ٍخ : : ادلشىالد صبٌضب  
o واهذ ما  ٌ ُت ٖلى ؾُاؾُت ْاهغة أهم حكيل الضو  الضازل أمنها مً هى صولت ول ئلُه حؿعى الظي ألاؾمى والهضف الٗالم زٍغ

 ؾُاؾُت مكيلت بمثابت ٌٗض ألاؾمى الهضف هظا أمام ٖاةم أي الخاعج ، فان ومً

 ِفَٙٛ
ا١ٌَب١ٍخ ادلشىٍخ

جماؾىه أو اؾخلغاع قٗبها و أعاييها ٖلى ؾُاصتها ًمـ مً الضازل والخاعج  للضولت تهضًض أي هي

oً٘ٓ؟ اٌلافً ِٓ أٚ اخلبهط ِٓ األٚؿبْ ٍٛاء أِٓ رٙلك اٌزٟ ادلشىالد ربل٠ل ديى
 تهضص أمً التي اإلاكىالث ئن  ٌ ٌ  ئعرمٗٓمها  في الخاعج هي مً أو الضازل مً ؾىاء الضو ت الضو الاؾخٗماٍع

 كبل جدغعها  الؿابلت مؿخٗمغاتها في زلفخه 

oِٓٚ ادليِٕخ ادلشىالد ٘نٖ أشٙو   :
 الؿُاؾُت الخضوص ، مثل            مكيلت ؾُاؾُت مكىالث .0

طاث بٗض ؾُاس ي  ، مثل      جلؿُم اإلاُاه      والهغإ ٖلى اإلاىاعص الُبُُٗت ومهاصع الُاكت  اكخهاصًتمكىالث  .7

ُت      احخماُٖتمكىالث  .3 ُت وغحر الكٖغ  طاث بٗض ؾُاس ي  ،  مثل      ألاكلُاث           والهجغة الكٖغ

بالشركات المقصود ما 
     متقددة الجنسجات 

اِستقمار ما القّقٌ بجن 
والمشكّت السجاسجٌ
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م-1

احللٚك٠خ : ٚادلشىالد االٍزؼّبه  : هاثؼب 
oاٌلٚي ثؼغ ثني رفظً اٌزٟ ا١ٌَب١ٍخ احللٚك ثؼغ رؼل :
 ًضم الخىجغ أؾباب م   الخغوب بُنهم ووكىب  ، الاؾخلغاع ٖو

 بحن الخٗاون  جدلُم ٖضم طلً ًٖ ًىجم مما  ٌ  الجىاع صو

 ا ٖليها مىاَم التي جمثل الخضوصًت اإلاىاَم وخغمان ًٖ غ الخىمُت مً مخىاػ والخٍُى

oُ٘احللٚك٠خ  ادلشىالد أ 

ٍشنيخ صجتخ وٍيٍيخ   -1

o ٘اإلاخىؾِ البدغ ٖلى اإلاُل اإلاغغبي الؿاخل ٖلى وملُلت ؾبخه مضًىتي جل

١ٍِـٍـخٍجزـخ
 يجبشرح طبرق خجم يىاخهخ فً سجته يذٌُخ تمغ 

 انًضٍك  يٍ اندبَت اَخر ػهى 

  استراتٍدً يىلغ راد وهى 

  كى  22 ثحىانً إال طبرق خجم ػٍ ال تجؼذ حٍث

  2 كى 24 يسبحتهب َحى وتجهغ  

  و 2433  َسًخ أنف 82 َحى سكبَهب وػذد 

 سجته يٍ انشرق إنى يهٍهخ تمغ 

  كى 214 ثًسبفخ 

  2 كى 24 حىانً وتجهغ يسبحتهب  

  أنف  َسًخ   48.1سكبَهب  ػذد وثهغ

 و 2433

 ١ٍٍِخ ؟ ٚ ٍجزٗ دبشىٍخ االٍزؼّبه ػاللخ ِب 
o م 0495 ٖام ، وملُلت م0405 ٖام ؾبخه ئؾباهُا اخخلذ

o  ؿت طلً بٗض اإلاغغب ووكٗذ  الفغوس ي  لالؾخٗماع فَغ

o ؤلاؾبان ًض في م٘ بلاء ؾبخت وملُلت م  0956 ٖام اؾخللذ ختى

o  أّ٘ٙب ٚا١٘خ ٌٚىٓ اٍجب١ٔب هفؼذ مٌه حبغظلم ًخىكف اإلاغغب ًٖ مُالبخه باإلاضًيخحن :

  الخلاصم 

 61 ؤلاؾبانمً  اإلاضًيخحن ؾيان وؿبت  :

  م0947اإلاضًيخحن غحر مسجلخحن يمً ألاعاض ي غحر اإلاؿخللت لضي ألامم اإلاخدضة ٖام

o  ولىًًجب جهفُت الاؾخٗماع منها  أعاض ي  م باٖخباعهما0975ٖغى اإلاغغب هظه اإلاكيلت عؾمُا ٖلى ألامم اإلاخدضة ٖام :

  اؾباهُا عفًذ 

  م الخىاع ت الخالفاث ًٖ ٍَغ الب مجلـ ألامً مً اؾباهُا واإلاغغب حؿٍى َو

o َظٙود ِشىٍزبْ كافً ٍجزٗ ١ٍٍِٚخ ٚ٘ٝ :  0025ػب
 الخهٌى ٖلى الخىم الظاحي  ؤلاؾبانمداولت الؿيان  .0

طن ئكامت ول زمـ ؾىىاث ئاؾباهُا بالخهٌى ٖلى  فيئنضاع اؾباهُا كاهىن ًلؼم ألاحاهب  .7

 ؾبخه وملُلت أن الؿيان اإلاغاعبت أحاهب  في ؤلاؾبانالىكذ الظي ٌٗخبر  في •

 بِىما ٌٗخبر اإلاغاعبت أهفؿهم أجهم الؿيان ألانلُىن  •

o ًداٌو اإلاغغب وحىص خل لهظه اإلاكيلت بكيل وصي لإلبلاء ٖلي الٗالكاث الىصًت م٘ اؾباهُا  خالُا

o  اؾباهُا ٖلي ٖضم جهُٗض اإلاىكف م٘ اإلاغغب هما جدغم 

األهمجٌ بم تفسر : 
اِستراتجججٌ لسبتٌ وملجلٌ

موقف األمم المتخدة وـد 
 ؟ من قـجٌ سبتٌ وملجلٌ
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ٍشنيخ مشٍَر   -2

o  بحن الهىض وباهؿخان والهحن وأفغاوؿخان  هكمحر  جىدهغ

o  مغب٘ هُلىمتر ألف   771جبلغ مؿاختها هدى 

o  حباٌ الهماالًا  خُثجخمحز بأجها مىُلت حبلُت مغجفٗت 

oفرتح االٍزؼّبه اٌرب٠ـبٟٔ ثأٔٙب يفاشزٙود ٚال٠خ وشّري  ٚلل : 
  واهذ مياها مىاؾبا للًاء أحاػتهم الهُفُت 

 الهىض  فيهغوبا مً قضة الخغاعة وغؼاعة ألامُاع 

 خُث حغُى مؿاخت هبحرة مً هكمحر بالغاباث الُبُُٗت

   هما جخمخ٘ بمىاْغها الجمُلت التي ججظب ئليها الؿُاخت

o  أٍجبة إٌياع : 
o  م0947ًغح٘ الجزإ بحن الهىض وباهؿخان ٖلى هكمحر ئلى ٖام  

o  ُاهُاكامذ خُث  بخلؿُم الهىض ئلى كؿمحن هما :  بٍغ

 حمهىعٍت الهىض وجًم ألاغلبُت الهىضوؾُت  .0

 باهؿخان التي جًم ألاغلبُت اإلاؿلمت  والثاهُت  .7

o  زاعج هظا الخلؿُم  هكــمحر وجغن الاؾــخٗماع مىُلت 

o  الكغكُت وباهؿخان الغغبُتوفى هفـ الىكذ كؿمذ باهؿخان ئلى كؿمحن : باهؿخان

oْهغُ أ  :
  ؤلاؾالمهكمحر هي  فيالضًاهت الؿاةضة 

  لىً الؿلُت الخاهمت واهذ هىضوؾُت 

  الاهًمام ئلي أي مً الضولخحن في البضاًت  فيلم ًىً ًغغب  خاهم هكمحر ولظلً فان

 أن ًبلى بُٗضا ًٖ الهغإ بحن الهىض وباهؿخان  وفًل 

oْٔظوا ال : 
  الغالبُت الٗٓمى مً ؾيان هكمحر مً اإلاؿلمحن 

  والن جلؿُم قبه اللاعة الهىضًت جم ٖلى أؾاؽ صًجي

o هكمحر يض الهىضوؽ فيبضأث الثىعة الضازلُت :  فمل

o ْذ بالخضزل بجُىقها  :  فبٍزؼب هكمحر إلاؿاٖضجه فيخاهم هكمحر بالهىض التي أؾٖغ

o ُجضزلذ باهؿخان إلاؿاٖضة الكٗب :  ص

o بٗض أن جضزلذ ألامم اإلاخدضة م0949ئلي أن جىكف في ًىاًغ ٖام  ٖاماللخاٌ بحن الهىض وباهؿخان لىدى  ٚاٍزّو

o هما  ًًم هدى زلثي هكمحر أنبذ جدذ ؤلاصاعةلىاع ئلى كؿمحن أخضٖلى أؾاؽ زِ وكف ئَالق ا ٚلَّذ وشّري

ًم مٗٓم ؾيان هكمحر   الهىضًت ٍو

o ًت الجزإ بُنهما ٚظ هظا الخلؿُم كاةما والجزإ مؿخمغا عغم ول الجهىص التي بظلذ لدؿٍى

بم تفسر : 

أهمجٌ 

كشمجر 

دور اِستقمار وـد 
  ؟  فً مشكلٌ كشمجر

دور خاكم كشمجر  فً وـد
؟ مشكلٌ كشمجر 

: قجام ثورة بم تفسر 
    داذلجٌ فً كشمجر

األمم دور وـد 
المتخدة فً مشكلٌ

كشمجر ؟ 

تقسجم شبى  أكمل 
القارة الونديٌ تم 
فلٍ أساس ..... 
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o ًٚلل ظٙود الرتاؽبد حلً ٘نٖ ادلشىٍخ ِٓ لجً األُِ ادلزؾلح ػٍٝ أٍب : 
وكف أَالق الىاع  .0

ض هكمحر مً الؿالح  .7 ججٍغ

 سخب اللىاث اإلاخداعبت ئلى مىاكٗها كبل بضء اللخاٌ  .3

غ اإلاهحر ٖلى أؾاؽ ئما الاؾخلالٌ ًٖ الضولخحن أو الاهًمام إلخضاهما ئ .4 حغاء اؾخفخاء مداًض جدذ ئقغاف ألامم لخلٍغ

ادلرترجخ ػٍٝ ؽووــخ اٌمجبئً اٌوػ٠ٛخ ثني اٌٛؽلاد ا١ٌَب١ٍخأٍــجبة إٌياػبد ا١ٌَبٍــ١خ 
o :ت بحن الىخضاث الؿُاؾُت ومنها ٍى جخٗضص أؾــباب الجزاٖاث الؿُاؾــُت اإلاترجبت ٖلى خغهــت اللباةل الٖغ

ا ِــٓ أهاػ١ٙب اٌوػ٠ٛخ ئىل اٌيهاػخ ٔز١غخ ٌي٠بكح إٌّٛ اٌَــىبٟٔ -1
ً
: ثبٌزبيل ٚ رب٠ًٛ ثؼغ اٌلٚي عيء

  اإلاغاعيجللهذ

  حن اة واإلاؼاٖع صازل الٗضًض مً الضٌو فيوأنبدذ هىان هؼاٖاث بحن الٖغ

ئل١ٍُ اٌَــبفبٔب اإلفو٠م١خ ثني كٚي اإلل١ٍُ يفهٍُ احللٚك ا١ٌَب١ٍخ  -2
  اإلاياهُتصون مغاٖــاة لللباةــل وجىػَٗاتهــا

 مما أزــاع الٗضًض مً اإلاكــاول الؿُاؾُت بٗض جغؾــُم الخضوص 

  الكماٌ و الجىىب الؿىصاوي صولتيغغب الؿــىصان آلان، أو بحن  فيمثلما ًدضر

 ا١ٌَب١ٍخ احللٚك رو١ٍُ ػٓ إٌبذبخ اٌوػبح ِٓ ٚاٌوٍَٛ اٌؼوائت ربظ١ً -3
اٌؼشو٠ٓ اٌموْ ٚشبب١ٕ١ٔبد ٍجؼ١ٕ١بد يف اخلظٛص ٚعٗ ػٍٝ ئفو٠م١ب غوة كٚي شــٙلرٙب اٌزٟ ادلٕبف١خ اٌزغرياد -4

: ِٓ ادلواػٟ ِٕبؿك يف ِشىالد ِٓ أؽلصزٗ ِٚب
  هفىق مالًحن الخُىاهاث 

 وهجغة الؿيان ئلى اإلاضن أو ئلى خغفت الؼعاٖت 

   اة بحن الضٌو الغعيوول طلً أصي ئلى وحىص مكاول ؾُاؾُت أؾاؾها خغفت وهجغة الٖغ

ــــاة خــغهـت بدىـُٓـم الخــــانت الاجـفـاكــُاث مـً همــاطج الــٖغ

oاة       : ـــ ٕ٘بن منبمط ػل٠لح ٌالرفبل١بد اخلبطخ ث جدضًض وجىُٓم خغهت الٖغ

ومىاَم اعججاٖها ٖبر اإلاٗاًحر والكغوٍ الصخُت   اإلااقُت  وجدضًض ٖضص عؤوؽ 

 م 0980 أبٍغل فيوالؿىغاٌ   مىعٍخاهُا بحن -0

ٌ  مجمىٖت بحن -7 لُا )  صو  0998 أهخىبغ في صولت 06 ًىىاؽ (ألا غغب ئفٍغ

 م7113 والىُجغ  ٖام فاؾى بىعهُىا بحن -3

 مىعٍخاهُا ومالي بحن للخٗاون الاكخهاصي الٗلُا اللجىت -4

الُمً حمهىعٍت و الؿٗىصًت اإلاملىت الٗغبُت مٗاهضة جغؾُم الخضوص بحن

اىْزاػبد اىضٍبصٍخ اىْبتجخ ػِ حرمخ اىرػبح ػيى اىحذود -3

من وجوٌ نظرك 
كجف يمكن خل 
 مشكلٌ كشمجر

بجن زيادة ما القّقٌ 
السكان ومشكّت 
؟  الرفاه فلٍ الخدود

مجموفٌ األيكواس فقدت اذتر : 
دولٌ ؼطاتفاقجٌ لتنظجم الرفً بجن 

فً ....... أفريقجا 
شرق                لرب  
 جنوب            شمال    
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 الكغواث مخٗضصة الجيؿُاث /    اإلاكيلت الؿُاؾُت     حي : الباما اإلالهىص  -0

7-  ً ٗت زالٌ اللغن الٗكٍغ ُت الؿُاؾُت للٗالم حغحراث ؾَغ  صلل ٖلى صخت هظه الٗباعة : قهضث الخٍغ

ُت الؿُاؾُت للٗالم ما جأزحر الخغ  -3  بحن الٗاإلاُخحن ألاولى والثاهُت ٖلى الخٍغ

ً ( قهض الٗالم  -4  ، وضخها  " حغحراث لم جدضر مً كبل" في الؿىىاث الٗكغ ألازحرة مً اللغن اإلااض ي )الٗكٍغ

5-  ً امت الىالًاث اإلاخدضة أوازغ اللغن الٗكٍغ  صح أم زُأ : م٘ طهغ الؿبب : اهخهغث الكُىُٖت بٖؼ

صح أم زُأ : م٘ طهغ الؿبب : اجدضث أإلااهُا الكغكُت وأإلااهُا الغغبُت في صولت واخضة بٗض الخغب الٗاإلاُت الثاهُت -6

ُت الٗالم الؿُاؾُت  -7  ما هي الٗىامل الجغغافُت التي جإزغ ٖلى مؿخلبل زٍغ

ُت الؿُاؾُت للٗالم  -8  صح أم زُأ : م٘ طهغ الؿبب : حؿاٖض الٗىإلات والبىً الضولي ٖلى اؾخلغاع الخٍغ

 ما هي اإلاكىالث التي تهضص أمً الضٌو في الٗالم  -9

ضم اؾخلغاع ٖلى الخضوص بحن الض -01   ٌو اإلاخجاوعة  ما هخاةج وحىص جىجغ ٖو

 صح أم زُأ : م٘ طهغ الؿبب : جل٘ مضًىت ؾبخت ئلى الكغق مً مضًىت ملُلت -00

  ؟  ملُلتأهثر اؾتراجُجُت مً  مضًىت ؾبختصح أم زُأ : م٘ طهغ الؿبب   -07

 بم جفؿغ : عفٌ اؾباهُا ئٖاصة ؾبخت وملُلت للمغغب  -03

 م  0975ما هخاةج ٖغى اإلاغغب مكيلت ؾبخت وملُلت ٖلى ألامم اإلاخدضة ٖام  -04

 م " وضح طلً  0985" ْهغث مكيلخان حضًضجان صازل ؾبخت و ملُلت ٖالم  -05

م الخغب  ئؾباهُا وصح أم زُأ : م٘ طهغ الؿبب : جداٌو اإلاغغب  -06  خل مكيلت ؾبخت وملُلت ًٖ ٍَغ

 ما هي الُغق التي لجأث ئلُه اإلاغغب إلاداولت اؾترصاص ؾبخت وملُلت  -07

 صح أم زُأ : م٘ طهغ الؿبب : جخمحز مىُلت هكمحر بالُاب٘ الؿهلي  -08

ُاوي  -09  بم جفؿغ : قهغة والًت هكمحر في فترة الاؾخٗماع البًر

 بم جفؿغ : ْهىع مكيلت هكمحر  -71

ُاهُا   -70  خاهم هكمحر  -وضح صوع ول مما ًأحي في مكيلت هكمحر : بٍغ

 بم جفؿغ كُام زىعة صازلُت في هكمحر  -77

 الهىضوؽ ما هخاةج كُام زىعة صازلُت في هكمحر يض  -73

 م  0949ما هخاةج جضزل ألامم اإلاخدضة لىكف الخغب بحن باهؿخان و الهىض في هكمحر  -74

ت الجزإ في هكمحر  -75 ت مكيلت هكمحر  (  ما هي اإلالترخاث التي كضمذ لدؿٍى  ) ما ملترخاجً لدؿٍى

 ما الٗالكت بحن الاؾخٗماع ، واإلاكىالث الؿُاؾُت  -76

 مً وحهت هٓغن ، هُف ًمىً خل مكيلت هكمحر ، ومكيلت ؾبخت وملُلت  -77

 لت ومكيلت هكمحر مً وحهت هٓغن ، ماطا ًجب ٖلى ألامم اإلاخدضة لخل مكيلت ؾبخت وملُ -78

اه ٖلى الخضوص  -79  ما أؾباب الجزاٖاث الؿُاؾُت الىاججت ًٖ خغهت الٖغ

اة ٖلى الخضوص  -31 اصة الىمى الؿياوي ومكىالث الٖغ  ما الٗالكت بحن ٍػ

لُت  -30  ما هخاةج عؾم الخضوص في مىُلت الؿافاها ألافٍغ

اة واللباةل ٖلى الخضوص  -37  ما الٗالكت بحن الخغحراث اإلاىازُت ومكىالث الٖغ

 (تطىر اىخرٌطخ اىضٍبصٍخ )  اىثبىثأصئيخ اىذرس 
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اة وخُىان الغعي ٖلى الخضوص  -33 ما أهضاف وأهمُت الاجفاكُاث الخانت باهخلاٌ الٖغ

اة وخُىان الغعي ٖلى الخضوص -34  وضح أهم الاجفاكُاث الخانت باهخلاٌ الٖغ

 ومكيلت ؾبخت وملُلت  كاعن بحن صوع ألامم اإلاخدضة في ول مً كًُت هكمحر  -35

 أهمل :  -36

ت واملت باألمم اإلاخدضة  -0 ٖضص صٌو الٗالم أهثر مً  ................. صولت منهم ............... صولت طاث ًٍٖى

ت في اإلاىٓمت الضولُت ...................... و .......................... -7 مً الضٌو غحر واملت الًٍٗى

ُت  -3 الٗالم الؿُاؾُت .....................الؿمت ألاؾاؾُت لخٍغ

ْهغ الاؾخلُاب الٗاإلاي في بضاًت فترة ...................... -4

امت ...................... -5 امت ................. والىخلت الغأؾمالُت الغغبُت بٖؼ واهذ الىخلت الكُىُٖت الكغكُت بٖؼ

ٌ ....................ْهغث بحن الىخلخحن الكُىُٖت والغأؾمالُت مجمىٖت صو  -6

مً اإلاكىالث الخضوصًت في الٗالم .................... و ...................... -7

ل٘ ؾبخت وملُلت ٖلى ؾاخل صولت ........................... اإلاُل ٖلى البدغ ......................ج -8

جل٘ مضًىت ........................... في مىاحهت حبل َاعق مباقغة  -9

٘ صٌو وهي ......................بجىدهغ هكمحر بحن أع  -01

ًغح٘ الجزإ بحن باهؿخان والهىض ٖلى هكمحر ئلى ٖام ..................... -00

ُاهُا الهىض ئلى كؿمحن ٖلى أؾاؽ .................. -07 كؿمذ بٍغ

ؿاةضة في هكمحر هي ...................... الضًاهت ال -03

......... مٗٓم اإلاكىالث الؿُاؾُت في الٗالم هي مكىالث زلفها ........... -04

o ؽلك ػ١ٍٙبأِبِه فو٠ـخ ٌٍؼبمل   : 
لُت -3مكيلت هكمحر                   -7مكيلت ؾبخت وملُلت             -0 اة في اكلُم الؿافاها الافٍغ مكيلت الٖغ

 مًُم هغمؼ  -6            حبل َاعق مًُم  -5              مًُم نللُت         -4  

35
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o  غ مجاالتها اإلاسخلفت، ولىنها جىاحه مكىالث ٖضًضة منها مكىالث ، فهما مً أهم اإلاُاه والُاكتحؿعى الضٌو لخٍُى

ا ٖلى الؿلىن  أي، الؿُاس يطاث البٗض  الاكخهاصًتاإلاكــىالث 
ً
، وؾىف هدىاٌو  الؿُاؽأن لهما أزًغا بالغ هظا  فيللضٌو

الضعؽ بٌٗ اإلاكىالث اإلاخٗللت باإلاُاه وهظلً الُاكت

 : بٖـ١ّـالد اٌــىـِش أٚال :
o  خالخحن فيجٓهغ بحن الضٌو  التيطاث البٗض الؿُاس ي  الاكخهاصًتاإلاكىالث حٗض مكيلت اإلاُاه مً أهم:

ٖىض جدضًض اإلاُاه ؤلاكلُمُت والضولُت بحن الضٌو ٖلى البداع واإلادُُاث 

 حكترن فُه الُىوجلؿُمها بحن الضٌو  الضوليٖىض الاؾخفاصة مً مُاه النهغ

ادلٕــبؿك ادلشـــرتوخ: يف) أ ( : ِشىـالد رمَـــ١ُ ادل١ــبٖ 

 اٌجؾو٠ٞؼــل احلل 
 ٌٍــلٚي :

o  للضولت الؿــاخلُت  ؤلاكلُميحؼًءا مً الىُاق 

o  أو الخِ الظي ًفهل بحن ما ًسً٘ لؿُاصة الضولت ، وبحن ما  البدغي وحُٗحن الخض

 ًسً٘ لغحرها مً الضٌو لِـ باألمغ الؿهل

o  :لظلً كض جٓهغ مكىالث ٖىض حُٗحن هظا الخِ. هما ًلي 

ٌٍــلٚي ثبٌَٕـــجخ 
: ادلزغبٚهح

o  ٖلى ؾبُل اإلاثاٌ الجزإ اللاةم بحن لُبُا وجىوـ 

o  بُـًـ الضولخحن ٖىض جدضًض الغنُف البدغي بحن 

o  ٌمُــاه هــظا الغنُف  فيبٗض ْهــىع خلٌى الغاػ والبخــغو

o ؽ١ــش :

  مُاه هظا الغنُــف فيئلى الكــماٌ مباقــغة  البدغي َالبــذ لُبُــا أن ًخجــه الخض

  ت ملضعاها ا بؼاٍو
ً
البــذ جىوـ بدض بدغي ًىدغف قــغك ًبــا45َو  صعحت جلٍغ

  بحن الضولخحن  البدغي وأنضعث مدىمت الٗضٌ الضولُت خىمها بأن ٌؿــحر الخض

ت   صعحت  76 بؼاٍو

  ت  صعحت 57زم بٗض طلـًـ بؼاٍو

  غح٘ طلً ئلى وحىص الجؼع الخىوؿــُت وحغحر اججاه زِ الؿــاخل   الخىوس يٍو

o وبهظا أنبدذ لخىوـ خلىق أؾاؾُت في خلٌى الغاػ والبتروٌ في اإلاىُلت

ثبٌَٕـــجخ 
ٌٍـــلٚي 

: مـبثـــٍخـادلز

o  ت،  الًُلتاإلاؿاخاث اإلااةُت  فيمكىالث جلؿُم اإلاُاه وجٓهغ همىُلت اإلاًاًم البدٍغ

 : مثاٌ طلً

  بحن ؾــلُىت ٖمان وئًغان  مًُم هغمؼ 

  ٌحُبىحي وومًُم باب اإلاىضب بحن الُمً والهىما

 ومًُم نللُت بحن ئًُالُا وجىوـ 

ٍشنالد اقتصبدٌخ راد ثؼذ صٍبصًاىذرس اىراثغ  

النزاع ما سبب 
البخري بجن 
؟    لجبجا وتونس

:  مـجق يفصل أكمل 
بجن تونس وايطالجا 

  مـجق ...........
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) ة ( : ِشىــالد األٔـــٙبه اٌلٌٚـــ١خ

األٔٙبه رٕمَُ 
ئىل ٔٛػني ّ٘ب :

ٍخــــبر اىذوىــــاألّه ٍخـــبر اىَحيـــاألّه

  هى النهغ الظي ًجغي

مً مىبٗه ئلى 

مهبه صازل 

الخضوص الؿُاؾُت 

 لضولت واخضة 

  ولظا ال جٓهغ مكيلت

 ؾُاؾُت

   ومً أمثلتها جهغ

 فغوؿا   فيالؿحن 

 ٖبر الخضوص الؿُاؾُت لٗضص  ججغي  التي  وهى ألاجهاع

ٌ مً ال  مثل جهغ الىُل ضو

  ٌ خ وكض جفهل بحن الضو م اجساطها هدّضٍ ؾُاس ّيٍ ٍو

 مثل جهغ الغاًً بُنها 

  وهىا ًثاع الجزإ بحن الضٌو ٖلى جغؾُم زِ الخضوص

  :م٘ الؿُاؾُت 

 النهغ  ئخضي يفتي 

  أو م٘ اكدؿام ؾُذ اإلاجغي

 أو كاٖه 

أٍجبة إٌياع 
األٔٙبه ػٍٝ 

اٌل١ٌٚخ

o  ىىن الجزإ الضاةغ ٖلى ألاجهاع الضولُت بحن الضٌو جخمثل ًمغ بها النهغ ٖلى ٖضة خلىق  التيٍو

  : في

 خم اإلاالخت  .0

خم اكدؿام مُاه النهغ .7

 خم نُض ألاؾمان .3

 الىهغباءخم جىلُض  .4

ارفـبل١بد 
فـبطخ ثبألٔٙبه 

 اٌل١ٌٚخ :

o  منها :وألهمُت ألاجهاع الضولُت أبغمذ الٗضًض مــً الاجفاكُاث بحن الضٌو  

  ـ في ٖام  م 0856مٗاهضة باَع

  م  0970واجفاكُت بغقــلىهت في 

ت اإلاالخت في ألاجهــاع الضولُت باألحؼاء الهالخت مىه    واجفلا ٖلى خٍغ

بلخـــبكه اٌـــؼ١خ ِٚظـــج١ــٛاهك اٌـــٛي ادلـواع ؽــاٌظ الدـِشى: صب١ٔب 
oادلٛاهك اٌـج١ؼ١خ ثـج١ؼزٙب   :

 ُت الٗالم  غحر مىػٖت باهخٓام ٖلى زٍغ

  وزانت اإلاىاعص اإلاٗضهُت ومىاعص الُاكت 

  مىاَم أزغي  فيفهىان مىاَم جخىافغ فيها هظه اإلاىاعص بىثرة، بِىما جىضع 

  مجاٌ للهغإ بحن الضٌو مً أحل الخهٌى ٖلى هظه اإلاىاعص فهيومً هىا 

  (  جىفظ باؾخسضام ؤلاوؿان لها مثل اإلاٗاصن التي أي) زانت اإلاىاعص غحر اإلاخجضصة

ما وجى التشابى واِذتّف 
بجن نور النجل ونور الراين 

     من الناخجٌ السجاسجٌ ؟

وجود صراع بم تفسر : 
خول الموارد الطبجقجٌ 

 ومصادر الطاقٌ فً القالم
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o ا
ً
ا ثبهى

ً
: يفٚلل ٌؼجذ ِظبكه اٌـبلخ كٚه

  مً هاخُت والخلفاء مً هاخُت أزغي  أإلااهُاالهغاٖاث الضولُت زانت مىظ الخغب الٗاإلاُت الثاهُت بحن

  ت هدى الؿُُغة ٖلى مىابٗه مؿاع الخغب فيخُث لٗب البتروٌ صوًعا  وفى اججاه اللىاث اإلاخهاٖع

  اللىكاػ خُث اهضفٗذ الجُىف ألاإلااهُت هدى  
ً

 الخهٌى ٖلى بتروٌ جلً البالص في أمال

o ( اٌـج١ؼٟاٌفؾُ ٚاٌجرتٚي ٚاٌغبى ) ٚرؼل ادلظبكه األ١ٌٚخ ٌٍـبلخ ٟ٘ :
  الٗالم فيلللىي اإلادغهت  الفلغي الٗمىص 

o ادلؼوٚف أْ اٌلٚي ادلزملِخ ِٟٓٚ٘ :
 اإلاؿتهلً ألاهبر للُاكت 

  للفدمهفـ الىكذ اإلاىخج ألاٌو  فيوهى 

  فل01ِولظلً ال ًضزل مىه ئلى الخجاعة الضولُت ؾىي %

  ؿاهم  الٗالم فيمً ئهخاج الُاكت  %76 بدىاليَو

  مدضوصللفدم  الؿُاؽومً زم فان ألازغ  

oْٚػٍٝ اٌؼىٌ ِٓ مٌه فا  : 
  الٗالم فيئهخاج الُاكت  زلثي  ئهخاج الُاكت بىدى فيٌؿــاهمان  الُبُعيالبتروٌ والغاػ

  الخجاعة الضولُت  ههف بدىاليوهم ٌؿــهمان 

  الٗغبيزانت مــً صٌو الٗالم الثالث وباألزو مىُلت الكغق ألاوؾِ والخلُج 

oْٟ٘اٌـبلخ  أىِــخ ِٚٓ ٕ٘ب ديىٓ اٌمٛي ثأ :
  ٌألاٌو  اإلالام فيأػمت بترو 

  هغث آزاعها الضولُت حن للٗالكاث الضولُت مجالحن فيْو  :هما عةِؿـُـ

 الضٌو اإلاخلضمت وبًٗها الٗالكــاث الضولُت بحن

  اإلاخلضمت والضٌو الىامُت زم الٗالكاث بحن الضٌو

 خُــث عفٗذ مً قــأن صٌو الٗالم الثالث 

  ٕوعاء الىثحر مً  الُبُعيٖلى مهاصع الُاكت زانــت البتروٌ والغاػ  الٗاإلايفالهــغا:

  ألاػماث الضولُت

  الٗاإلايواإلاىاكف الؿُاؾــُت للضٌو ٖلى اإلاؿغح 

  ٕلُه فيولِـ أصٌ ٖلى طلً مً الهغا مىُلت الكغق ألاوؾِ ٖو

: أ١ّ٘خ اٌزؼبْٚ اٌلٚيل دلٛاعٙخ ادلشىالد االلزظبك٠خبصبٌض
o  أو الاكخهاصًت أو غحرها مًحكــابً الٗالكاث بحن صٌو الٗالم ؾىاء في الٗالكاث الؿُاؾُت  :ثــ  احلبيل٠ز١ّي اٌؼظو

 الٗالكــاث بحن صٌو الٗالم

oٗاإلاُاه والُاكت والخسلفوهلو  الفلغ والجٕى والجفاف : اٌؼبمل ا١ٌَٛ ِشــىالد الزظبك٠خ صبخ ِضً ٠ٚٛاع

األثر السجاسًبم تفسر : 
   للفخم مخدود ؟  
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o: ٠ٚزـٍت اٌزغٍت ػٍٝ ٘نٖ ادلشىالد
  والتي حؿــعى ئلى : الضوليجًافغ الجهىص الضولُت لظلً ْهغث ٖضص مً اإلاإؾؿــاث الضولُت اإلاهخمت بالخٗاون

  مىاحهت مسخلف اإلاكىالث الاكخهاصًت الٗاإلاُت  فيالخٗاون

  خلها فيواإلاؿاهمت 

o: ٚأُ٘ ادلإٍَبد اٌل١ٌٚخ ادلٙزّخ ثبٌزؼبْٚ اٌلٚيل

أهمل : .0

اإلاكىالث الاكخهاصًت طاث البٗض الؿُاس ي .......... و ..............مً  -1

مً أمثلت مكىالث اإلاُاه بحن الضٌو اإلاخجاوعة الجزإ بحن صولتي .............. و .................... -2

م ...............  -3 جم خل الجزإ بحن لُبُا وجىوـ ًٖ ٍَغ

.................... و ....................ًفهل مًُم نللُت بحن صولتي   -4

ًفهل مًُم باب اإلاىضب بحن صولتي .................. و ..................  -5

بحن صولتي ....................... و ..................  ًفهل مًُم هغمؼ  -6

جهغ الؿحن مً أمثلت ألاجهاع ....................... -7

مً أمثلت ألاجهاع الضولُت جهغ ........................ و ........................  -8

ـ الخانت باألجهاع الضولُت ٖام .......................... -9 وكٗذ اجفاكُت باَع

الضولُت ٖام ...................... ع وكٗذ مٗاهضة بغقلىهت الخانت باألجها -11

 كىالث الاكخهاصًت طاث البٗض الؿُاس يبم جفؿغ : اإلاُاه مً أهم اإلا -7

 م جفؿغ : الجزإ بحن لُبُا وجىوـ ٖلى الغنُف اللاعي بُنهما ب  -3

 مً أمثلت مكىالث جلؿُم اإلاُاه بحن الضٌو اإلاخجاوعة الجزإ بحن لُبُا وجىوـ ، في يىء طلً : -4

 هدُجت خىم اإلادىمت الضولُت في الجزإ  –وضح أؾباب الجزإ  ـ ما َالبذ به ول منهما        

 صح أم زُأ : م٘ طهغ الؿبب : جٓهغ مكيلت جلؿُم اإلاُاه بحن الضٌو اإلاخلابلت في اإلاُاه اإلافخىخت  -5

 كاعن بحن ألاجهاع اإلادلُت وألاجهاع الضولُت  -6

صح أم زُأ : م٘ طهغ الؿبب  : جهغ الىُل مً ألاجهاع الضولُت ألهه خض ؾُاس ي بحن الضولت اإلاُلت ٖلُه  -7

 الىاخُت الؿُاؾُت  ًمما وحه الدكابه والازخالف بحن جهغ الغاًً ، وجهغ الىُل  -8

مً زالٌ بغهامج ألامم اإلاخدضة للخىمُتمىٓمت ألامم اإلاخدضة -0

ٖباعة ًٖ مإؾؿت هلضًت صولُت لخىُٓم اللًاًا الىلضًت الضولُتوهى  نىضوق الىلض الضولي -7

ل اؾدثماعاتها ألغغاى ئهخاحُت البىً الضولي لإلوكاء والخٗمحر -3  حهضف مؿاٖضة الضٌو ٖلى جمٍى

غ الخٗاون الضوليمغهؼ الخجاعة الضولي -4 أخض ألاحهؼة الخابٗت لألمم اإلاخدضة وحهضف ئلى جٍُى

 جىغؽ حهىصها للخىمُت الهىاُٖت في الضٌو الىامُت الهىاُٖت للخىمُت اإلاخدضةمىٓمت ألامم   -5

ف بهفت زانت      FAOمىٓمت ألاغظًت والؼعاٖت الضولُت  -6 تهضف ئلى عف٘ مؿخىي الخغظًت وجدؿحن هفاءة ؤلاهخاج والٗىاًت بالٍغ

 (ٍشنالد اقتصبدٌخ )  اىراثغأصئيخ اىذرس 

ظوور بقض بم تفسر : 
الدولجٌ الموتمٌ المؤسسات

    ؟    بالتقاون الدولً
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 ما أؾباب الجزإ ٖلى ألاجهاع الضولُت  -9

 ما هدُجت جىكُ٘ اجفاكُاث زانت باألجهاع الضولُت  -01

 بم جفؿغ الهغإ بحن صٌو الٗالم ٖلى اإلاىاعص الُبُُٗت  -00

 صلل ٖلى : جلٗب مهاصع الُاكت صوعا في الهغاٖاث الضولُت  -07

 بم جفؿغ : ألازغ الؿُاس ي اإلادضوص للفدم  -03

 بم جفؿغ : أػمت الُاكت في الٗالم هي أػمت بتروٌ في اإلالام ألاٌو  -04

  بم جفؿغ : أهمُت الخًامً الضولي إلاىاحهت اإلاكىالث الاكخهاصًت  -05

 بم جفؿغ : ْهىع الٗضًض مً اإلاإؾؿاث اإلاهخمت بالخٗاون الضولي  -06

 وضح هضف ول مىٓمت مً اإلاىٓماث ألاجُت :  -07

البىً الضولي لإلوكاء والخٗمحر -               FAOمىٓمت ألاغظًت والؼعاٖت الضولُت  -      مىٓمت ألامم اإلاخدضة -      

 نىضوق الىلض الضولي -             مىٓمت ألامم اإلاخدضة للخىمُت الهىاُٖت -        مغهؼ الخجاعة الضولي -      

o رأفن أشىباًل ِزؼلكح ِٕٙب:  اٌزٟاٌؼل٠ل ِٓ احلووبد االعزّبػ١خ  اٌلٚيل ا١ٌَبٍٟ ٠ٛعل ػٍٝ ادلَــوػ
 الخغواث اللىمُت الاهفهالُت 

 ت  والخغواث اإلاىاهًت للخفغكت الٗىهٍغ

 جبدث ًٖ خلىق ألاكلُاث والتي 

 جضٖى ئلى الٗضالت الاحخماُٖت وخلىق ؤلاوؿان، وغحرها مً الخغواث الاحخماُٖت والتي

o رشٙل٘ب اٌَبؽخ ا١ٌَب١ٍخ اٌؼبدل١خ ِٕٚٙب اٌزٟٚف١ّب ٠ٍٝ ػوع ٌجؼغ ادلشىالد االعزّبػ١خ :
 مكيلت ألاكلُاث 

  ُت) والهجغة ت والغحر قٖغ  ( ؤلاحباٍع

١بدــأٚال: األلٍ

oاٌزبه٠ـ ػجــو األٚؿبْ ٚاأللب١ٌُ ٚاٌمبهاد ئىل ٌمل أكد ؽووخ اٌَــىبْ ِٕن فغو  :
  ازخالٍ الؿــيان 

 لم ٌٗض هىان قــٗب هلى بالخالي و 

  ىانغ حيؿُت وكىمُت وزلافُت وافضة ٖلى هظا الكٗب خُث اهدؿــب ول قــٗب صماء حضًضة ٖو

 جًم غالبُت الضٌو أكلُاث  بالخالي و 

ت  ِفَٙٛ األل١ٍبد ت كلُلت الٗضص  طاث زهاةو جسخلف ًٖ مثُالتها في مجخم٘ ألاهثًر مجمىٖاث بكٍغ

ٍشنالد اجتَبػٍخ راد ثؼذ صٍبصً اىذرس اىخبٍش 
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 ١ٍبدـــٛاع األلــــأٔ
ت   -الضًيُت  ألاكلُاث  - اللىمُت كلُاث ألا)  (ألاكلُاث الٗغكُت   -ألاكلُاث اللغٍى

األل١ٍبد اٌم١ِٛخ -0

o  الؿابم ٖضة صٌو مؿــخللت منها عوؾُا الاجداصًت والتي أؾاؾها اللىمُت  الؿىفُتيللض أؾــفغ ًٖ جفىً الاجداص

 الؿابم  الؿىفُتيالغوؾُت، وصازلها كىمُاث ) أكلُاث ( واهذ حكيل الاجداص 

o  هما أن باقي الضٌو التي اهفهلذ بها أكلُت عوؾُت 

o  ىحض في ول صولت أكلُت كىمُت هما أؾفغ ًٖ جفىً ًىغىؾالفُا ٖضة صٌو ٍو

: ؽ١ش ٠ٛعل
  في ملضوهُا ونغبُا أكلُت ألباهُت 

  وفي البىؾىت والهغؾً أكلُاث نغبُت وهغواجُت

األل١ٍبد اٌل١ٕ٠خ -8

o  يا الكــمالُت والجىىبُت فيومً أمثلتها ألاكلُاث اإلاؿــلمت  صٌو أوعبا وأمٍغ

o   ًبا  الٗغبيالٗالــم  فيوألاكلُاث اإلاؿُدُت  جلٍغ

o  ت  صٌو مثل: الهحن والُابان وهىعٍا والهىض  فيوهظلً ول أجبإ ألاصًان الؿــماٍو

o وال جمثل ألاكلُاث الضًيُت مكيلت في الضولت ئال ئطا خغمذ مً الخلىق التي جماعؾها ألاغلبُت

األل١ٍبد اٌٍغ٠ٛخ -3

o  ٗض اللغت أهم ٖىانغ جىىن اللىمُاث
َ
لألمم الثلافيالىٖاء  أيالٗالم  فيح

o  الٗالم أن ٌؿىص فيها لغت عؾمُت واخضة فيوجدغم ول صولت 

o  ت  وحٗض ُت الٗالم أكلألاكلُاث اللغٍى  أهىإ ألاكلُاث اهدكــاًعا ٖلى زٍغ

o ًخدضثها ؾيان الٗالم  التيالغغم مً حٗضص اللغاث  ٖلى 

oٚرٍغأ ثؼغ اٌلٚي :
  ت ألاكلُاث ا مً مُالبت جلً ألاكلُاث باالؾخلالٌ ًٖ فيلالٖتراف بدٍغ

ً
اؾــخسضام لغتها اللىمُت زىف

 الخاليالىكذ  في الٗغاققــماٌ  في ألاهغاصمثل الضولت، 

  ٌخُث جغفٌ اؾــخسضام  ئًُالُا فيلىً بٌٗ الضٌو جمى٘ اؾــخسضام ألاكلُــاث للغاتها هما هى الخــا

ت  حمُ٘ مجاالث الخُاة   فيللغتها، وجلؼمها باؾخسضام اللغت ؤلاًُالُت  ألاكلُت الىمؿاٍو

األقلجات الروسجٌ فًأكمل : 
الدول السوفجتجٌ السابقٌ

  أقلجات .......المجاورة لوا هً 

أيد صخٌ هذه القبارة : 
اذتلف تقامل الدول مك 
األقلجات اللمويٌ لديوا ؟ 
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األل١ٍبد اٌؼول١خ -4
o  لت مُٗىت وأكلُاث مً ؾالالث أزغي أؾاًؾــا لٗغق أو ؾالول كاعة مً كــاعاث الٗالم، بها أفغاص ًيخمىن 

o  بحن أفغاص وقــٗب صولت مُٗىت الٗىهغي وال ًمثل الٗغق أو الؿــاللت مكيلت ؾُاؾُت ئال خُىما جٓهغ مكــيلت الخمُُــؼ

o :فؼٍٝ ٍج١ً ادلضبي 
 الٗالم الجضًض باليامل بمثابت أكلُت ٖغكُت في الؼهىج 

ت قضًضة زانت   ىُت فيوواهــذ جماعؽ يضهم جفغكت ٖىهٍغ  الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

  حنهمــا أن لُا حىىب الصخغاء بمثابت أكلُاث بًُاء وؾِ قٗىب اللاعة  في البُــٌ اللىكاٍػ ول ئفٍغ

لُت الؿمغاء لُا فيزانت  ؤلافٍغ  حىىب ئفٍغ

  ١ٍبدـــاأللمٛق ــؽ
o اهخمذ  الٗضًض مً اإلاإؾؿــاث واإلاىٓمــاث الضولُت بدلىق ألاكلُاث زانت في الؿــىىاث ألازحرة

oِٕٚٙــب ِٕظّخ األُِ ادلزؾــلح اٌزٟ أطلهد :
  ــالن م  0948لخلىق ؤلاوؿــان ٖام  الٗاإلايؤلٖا

 اهخم بلًُت الخمُحز بحن البكغ وبدلىكهم اإلاضهُت والؿُاؾــُت والاكخهاصًت والاحخماُٖت والثلافُت والظي

   وجًمً وافت الًماهاث الضولُــت لألفغاص 

  الن  27وزانت هو اإلاــاصة  :  وزُلت مىفهلت ٖلى ما ًلي فيجىو نغاخت  التيمً ؤلٖا

 

o بٗضم الخمُحز بُــً أفغاص ازل ول صولت ومً الجضًغ بالظهغ أن صؾخىع ول صٌو الٗالم به هو ٌٗالج خلىق ألاكلُاث ص

  خضة ٖلى أؾاؽ مً اللىن أو الضًً أو اللغتالضولت الىا

 ـىالد اٌزٟ رـؼبٟٔ ِٕٙب األلـ١ٍبدادلش
o  ت أو الضًيُت أو الٗغكُت فيجٓهغ بٌٗ صٌو الٗالم مكاول مخٗللت باألكلُاث ؾىاء اللغٍى

o ت  ووان أقــهغها كًُت الخفغكت الٗىهٍغ

o  ، في :هما وان والتي حٗض مً أبكــ٘ نىع الخمُحز الظي جخٗغى له أكلُــت 

ب اٌٛال٠بد ادلزؾــلح األِو٠ى١خ : ئلى ٖهض كٍغ

 م  0968خُث خهلــذ ألاكلُت الؼهجُت ٖلى خلىكها اإلاضهُت ٖام 

 لم ت ْو ل وجطخُاث بكــٍغ  بٗض نغإ ٍَى

 ًوعغم خهٌى ألاكلُت الؼهجُت ٖلــى خلىكها اإلاضهُت ئال أن هظه اإلاكيلت جٓهغ ٖلى الؿُذ م

 بٌٗ ألاخضار فيآٍن آلزغ 

 ٌعٕٛة ئفو٠م١بصولت  فيوهظلً الخــا
  م0994خُــث خهلذ ألاغلبُت الؿــىصاء ٖلى خلىكها مىظ ٖــام

ْ ئيل األل١ٍبد ٛػول١خ أٚ ك١ٕ٠خ أٚ ٌغ٠ٛخ أْ حيوَ األشقبص ادلٕزّ" ال جيٛى يف اٌلٚي اٌزٟ رٛعل ف١ٙب أل١ٍبد 
أٚ اٍزقلاَ ٌغزُٙ " ادلنوٛهح ِٓ ؽك اٌزّزغ ثضمبفزُٙ اخلبطخ ٚئلبِخ شؼبئوُ٘ 

  زيجن أقلجات فرقجٌ فً ....البجض القوقاأكمل : 

 م ؾغؿطاإلفّن القالمً لخقوق اِنسان ما أهمجٌ 
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o اٌٛال٠بد ادلزؾلح ِٓ ٔبؽ١زني يفكٌٚخ عٕٛة ئفو٠م١ب زبزٍف ػٓ ٔظريرٙب  يفٚاٌزفولــخ اٌؼٕظو٠خ :

اٌٛال٠ـــــبد ادلزــــؾلحعٕـــٛة أفو٠م١ب
o  واهذ جماعؽ يضها الخفغكت  التي هيألاغلبُت

ت  الٗىهٍغ

o  ) ىُحن هم الظًً واهــذ جماعؽ أصخــاب ألاعى ) الَى

ـًـ ئليهايضهم  ت مــً كبل اإلاهاحٍغ  الخفغكــت الٗىهٍغ

o  واهذ جماعؽ يضها الخفغكت  التي هيألاكلُت

ت  الٗىهٍغ

o  ًولُّ مً البٌُ والؼهىج مهاحغون ئليها ولى

 بٌُ.الغلبت بالُب٘ واهذ للغحل ألا 

 أصو األل١ٍبد ػٍٟ اٍزمواه اٌلٌٚخ
o  اؾخلغاع جثحرها ألاكلُت لضواف٘ مسخلفت، ئلى مكاول ؾُاؾُت كض جإزغ ٖلى  التيجخٗغى لها ألاكلُاث أو  التيجإصي اإلاكىالث

خىكف طلً ٖلي ٖضة ٖىانغ هي :  الؿُاس يالضٌو وجماؾىها   ٍو

ً ألاكلُت   -الخىػَ٘ الجغغافي لألكلُت  )         ( حجم ألاكلُت وكىتها -الخهاةو اللىمُت  -َو

اٌزٛى٠غ اجلغوايف ٌألل١ٍخ -0
o ٌٗجي مضي اهدكاع ألاكلُت في الضولت أو جغهحزها الجغغافي

o   فلى واهذ ألاكلُت مىدكغة ومبٗثرة في أهداء الضولت وؾِ ألاغلبُت ًىىن جأزحرها مدضوصا أو ختى مٗضوما زانت في

 خالت مُالبتها باالهفهاٌ ًٖ الضولت ألام 

o  أما ئطا واهذ مغهؼة حغغافُا في ميان ما في الضولت

 زانت ٖلي أَغاف الضولت ، هىا جىىن مُالبتها

 الضولت زُغا ٖلي اؾخلغاع 

o  ٘زانت ئطا واهذ هىان كىي مجاوعة حصج 

 : مثاٌ طلًهظه ألاكلُت في مُالبها 

 الباؾً في اؾباهُا 

  وؾيان جُمىع الكغكُت في ئهضوهِؿُا

ٚؿــٓ األلـــ١ٍخ  -8
o  لألكلُت ٖاقذ فُه وحكــيلذ صازله مالمدها ً جىىن ألاكلُت مثحرة إلاكىالث ؾُاؾــُت خاٌ وحىص َو

o  هظا الىًَ ٖلى أَــغاف الضولتزانت ئطا وان 

o  ًخىػٖىن ٖليها ) ئًغان والٗغاق وؾىعٍا وجغهُا (  التيمثاٌ طلً ألاهغاص ٖلى أَــغاف الضٌو 

36

التوزيك الجمرافًما  القّقٌ بجن 
  لألقلجٌ واستقرار الدولٌ ؟

: األقلجات هً من أين تنطبق هذه القافدة وأين تشذ 
 تتقرض للتفرقٌ القنصريٌ فلٍ يد األللبجٌ 
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اخلظــبئض اٌمِٛـــ١خ ٌأللٍـــ١خ  -3
o  لهــض بها الهفاث الخانت التي جمُــؼ ألاكلُت ًٖ ألاغلبُت  ٍو

o  اللغت أو الضًً أو الٗغق  فيوكض ًىىن هظا 

o   تها  فيوبالُب٘ فان ألاكلُت حؿــخمُذ جمحزها ًٖ ألاغلبُت زانت وكذ ألاػماث  التيالضفإ ًٖ هٍى

o وجىىن مُالبها ئما الاهفهاٌ ًٖ الضولت ألام أو الخهٌى ٖلى خلىكها 

ؽغُ األل١ٍخ ٚلٛرٙب االلزظبك٠خ  -4
o  جثحرها ألاكلُت ٖلى حجمها مً مجمٕى الؿــيان وكىتهــم الاكخهاصًت التيًخىكف أزغ اإلاكــىالث الؿُاؾُت 

o  ٌُلُا أكلُت لىنهم ٌؿُُغون ٖلى خىالى زالزت أعبإ اكخهاص الضولت، وما ػاٌ فيفلــض وان الب صولت حىىب ئفٍغ

 أًضحهم فيحؼء هبحٌر مً اكخهاص الضولت 

ٚغري اٌشوػ١خاذلغوح اإلعجبه٠خ صب١ٔب : 

o ) اذلغوح االعجبه٠خ ) اٌمَو٠خ

ِفَٙٛ اذلغوح االعجبه٠خ 
) اٌمَو٠خ (

  هحٗجي حٗغى ؤلاوؿان عغم ً الظي ًأٍو ئعاصجه للهجغة زاعج أو صازل الَى

 : أٍجبثٙب  
oٚلــل رىْٛ اذلغوح اجلرب٠خ كافً األٚؿبْ ألٍــجبة شــىت ِٕٙب   :

  الُبُُٗت والفًُاهاث أو الؼالٌػ خضور الىــىاعر  

 الٗاليـض أزغي بؿبب ئوكاء الؿن ئلى أماهً ىاالىىبت مً مىُلتهم حىىب أؾ أهاليجهجحر مثل  أو لضواف٘ كىمُت أؾــمى 

  (  الخغوب ألاهلُت )أو هدُجت لهغاٖاث وهؼاٖاث مؿلخت ؾــىاء صولُت أو مدلُــت  

ُلم ٖليهم         ًُ غها وهى ما  ت ئلى صٌو الجىاع ختى جدٍغ  ()الالحئىن ألامــغ الظي ًًُغ بٌٗ الؿــيان ئلى الهجغة اللؿــٍغ

oفٍَـــني: يفني ا١ٌٙٛك ٚاٌفٍَـــ١ٕ١ني ِٚٓ أِضٍخ مٌه اٌظواع ث 
  نهم اإلاىٖىص  هيبحن مً ًضٖىن أن فلؿــُحن  َو

 وبحن أصخاب ألاعى الخلُلُحن 

o  لهم ً ت اليهىص ٖلى ئكامت َو فلؿــُحن فيوكض قــجٗذ اللىة الاؾــخٗماٍع

o  وما ػالذ هظه اللىة حؿاهضهم بيل أهىإ اإلاؿاهضة 

o نهم  ألامغ الظي ًترجب ٖلُه جهجحر الفلؿُُيُحن كؿًغا ئلى زاعج َو

 سجطرة األقلجٌ فً جنوب أفريقجا فلٍ الدولٌ فً جنوب أفريقجابم تفسر : 

الوجرة القسريٌ والوجرة لجر قارن بجن 
الشرفجٌ من خجث المفووم واألسباب 

   ومثال فلٍ كل منوما  ؟  
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 اذلغوح غري اٌشوػ١خ  ) غري اٌومس١خ (  

اجبإاهخلاٌ شخو مً صولت ئلي أزغي بغحر مً غحر اإلاىافظ الغؾمُت للضٌو  صون  o اذلغوح غري اٌشوػ١خ 

ٌ  خلاٌالُغق اللاهىهُت  التي جىٓم اه  الافغاص بحن الضو

oِٚــٓ أِضٍزٙب  :
  ألاوعبيوزانت ألافاعكت ئلى الاجداص  الىاميالهجغة مً الٗالــم 

 ُت مً ك غفحرة مً حىىب قغق آؾُابل أٖضاص هما حكــهض صٌو الخلُج هجغة غحر قٖغ

o  هدُجت ً ً وأواةل اللغن الخاصي والٗكــٍغ  م٘ جهاًت اللغن الٗكٍغ
ً
ُت اعجفاٖا ملخىْا وكض قهضث ْاهغة الهجغة غحر الكٖغ

 جضهىع الٓغوف الاكخهاصًت والاحخماُٖت وألامىُت

o  ٘الجىاهب  مسخلف فيوجُىع هظه الٓاهغة أنبذ هاحؿــا ٌكغل مٗٓم الضٌو هٓغا لالوٗياؾاث الؿلبُت ٖلى اإلاجخم 

:  ٚاٌزٟ رزّضً يف
األصبه اٌٍَج١خ ٌٍٙغوح غري اٌشوػ١خ

اجلبٔت األِٕٟ ٚا١ٌَبٍٟ

oرلفك ادلٙبعو٠ٓ غري اٌشــوػ١ني ٌٍلٌٚخ ٠ؼل  :
  مــت اإلاىٓمت  مىبــ٘  تهضًض  فهى مغجبِ  صاةمــا بأقــياٌ مسخلفت مً الجٍغ

  هما حؿــهل للمىٓماث ؤلاحغامُــت والٗهاباث اإلاٗاصًت بالخىغــل ئلى صازل البالص

 أو الٗىـ  ) ئفــالث ؤلاعهابُحن (  

 باإليافت ً  لخىامــي الهغاٖاث اللبلُت الُاةفُت بحن اإلاهاحٍغ

زّبػٟاجلبٔت االع
o مهضصة بظلً مىاَجي للضولت التي ًفضون ئليها  حغافي ى خُث جسل بالخىاػن الضًم

 الضولت أو اإلاىُلت 

o ٘هما أن حٗضص الجيؿــُاث ًيخج ٖىه اهدكاع بٌٗ الٗاصاث اإلاسالفت للُم اإلاجخم

اجلبٔت االلزظبكٞ

o ًُحن اإلاخىاحضًــ ً غحر الكــٖغ ــضاص الهاةلت مً اإلاهاحٍغ ئن ألٖا

ا ٖلى  الخىمُت الاكخهاصًت في ًُ  الضولت ًإزغ ؾــلب

o  خُث أنبدىا ٌكــيلىن أًضي ٖاملت عزُهت

 جتزاًض و جإصي ئلى ؾــىق الٗمل غحر الكغعي 

o  الٗاملت اإلادلُت ألاًضيمما ًإزغ ؾلبا ٖلى

 اٌظؾٟاجلبٔت 
 

o  ٗت الاهدكاع ُت ئلى هلل ألاوبئت وألامغاى الفخاهت ؾَغ خُث جإصي الهجغة غحر الكٖغ

o  ًفض ئليها ألافغاص التيمما ٌكيل تهضًًضا فٗلُا للمىاَم 

من وجوٌ نظرك َ ماذا يخدث إذا : توقفت الوجرة لجر الشرفجٌ -ط
الوجرة لجر الشرفجٌ فً الجانب .....أكمل : اِذّل بالتوازن الديموجرافً من سلبجات  -ظ

أثرت الوجرة لجر الشرفجٌ
سلبا فلٍ التنمجٌ اِقتصاديٌ

    َ وـد ذلك ؟ 
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ت  /ألاكلُاث      :  باآلحيما اإلالهىص  -0 الخهاةو اللىمُت لألكلُت /   الخىػَ٘ الجغغافي لألكلُت  /  الخفغكت الٗىهٍغ

ُت ) غحر الغؾمُت (  الهجغة  ت (  / غحر الكٖغ ت ) اللؿٍغ  الاحباٍع

 أهمل :  -7

ً الخغواث الاحخماُٖت ٖلى اإلاؿغح الؿُاس ي الضولي ....................... و ........................م -1

ًىحض في ملضوهُا ونغبُا أكلُاث ..................  -2

.....................ًىحض في صولت البىؾىت والهغؾً أكلُاث .................... و  -3

الؿىفُتي الؿابم ًىحض بها أكلُاث ............... صالضٌو اإلاىفهلت ًٖ الاجدا  -4

مً ألاكلُاث اللىمُت ............................ و .............................  -5

أهم ٖىانغ جىىن ألاكلُاث في الٗالم ................. -6

خم اؾخسضام لغتها الخانت ....................... في ..................... مً ألاكلُاث التي خهلذ ٖلى -7

عفًذ اًُالُا خهٌى ألاكلُت ....................... ٖلى خم اؾخسضام لغتهم الخانت  -8

...................... زانت في صولت ................ في الٗالم الجضًضمً ألاكلُاث الٗغكُت  -9

لُا حىىب الصخغاء الٗغكُتمً ألاكلُاث  -11 ....................... زانت في صولت ........... في ول أفٍغ

أزُغ اإلاكىالث التي حٗاوي منها ألاكلُاث مكيلت ............... -11

خهلذ ألاكلُت الؼهجُت ٖلى خلىكها في الىالًاث اإلاخدضة ٖام ............... -12

لُا ٖلى خلىكها ٖام ..................... تألاغلبُ خهلذ -13 الؿىصاء في حىىب أفٍغ

ًخىػٕ ألاهغاص ٖلى أعب٘ صٌو وهي .............................. -14

لُا ئلى صٌو .................. -15 ُت مً الٗالم الىامي زانت أفٍغ  جىحض هجغة غحر قٖغ

ُت بأٖضاص هبحرة مً صٌو .... -16  ................حكهض صٌو الخلُج هجغة غحر قٖغ

ُت في الجاهب ..................ى الازالٌ بالخىاػن الضًم -17 حغافي مً أزاع الهجغة غحر الكٖغ

ان  -3 ش ٖبر ألاَو  ما هدُجت خغهت الؿيان مىظ فجغ الخاٍع

 أطهغ أمثلت لألكلُاث الضًيُت في الٗالم  -4

ت  -5  صلل ٖلى : ازخالف صٌو الٗالم في الخٗامل م٘ ألاكلُاث اللغٍى

الن الٗاإلاي لخلىق الاوؿان  -6  م  0948ما أهمُت ؤلٖا

لُا والىالًاث اإلاخدضة ) حكابه وازخالف ( غ ما الفغق بحن الخف -7 ت في ول مً حىىب أفٍغ  كت الٗىهٍغ

 ٖضة ٖىامل " أطهغها  ىألاكلُاث ٖلى اؾخلغاع الضولت ٖل " ًخىكف جأزحر  -8

 اع الضولت غ ما الٗالكت بحن الخىػَ٘ الجغغافي لألكلُت واؾخل -9

ت  -01  ما أؾباب الهجغة الاحباٍع

ت  -00  بم جفؿغ : حٗغى الفلؿُُيُحن للهجغة الاحباٍع

07-  ً ُت اعجفاٖا ملخىْا م٘ جهاًت اللغن الٗكٍغ  بم جفؿغ : قهضث الهجغة غحر الكٖغ

ُت اوٗياؾاث ؾلبُت ٖلى اإلاجخم٘ في مسخلف اإلاجاالث " وضخها  -03  " للهجغة غحر الكٖغ

 (ٍشنالد اجتَبػٍخ )  اىخبٍشأصئيخ اىذرس 
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اىذرس األوه  

o  ًجغح٘ ئلى بضاًاث  ْاهغة خضًثتٌٗض حكــيل الخىخالث الاكخهاصًت بٗض الخغب الٗاإلاُت الثاهُتزانت  اللغن الٗكٍغ

o  ت جىحه الضٌو لالهًمام  اإلاخلضمتهظه الخىخالث وزانت الضٌو  فيوكض جىامى ؾٖغ

 أٚالً: ِفَٙٛ اٌزىزالد االلزظبك٠خ

اٌزىزالد 
االلزظبك٠خ

  صعحت مً صعحاث الخيامل 
ًّ
ت مً الضٌو اإلاخجاوؿت حغغاف ا، ُالاكخهاصي الظي ًلىم بحن مجمٖى

ا، وججمٗها مجمىٖت مً اإلاهالح الاكخهاصًت اإلاكترهت ًّٖ ا، واحخما
ًّ
 وزلاف

o ٚرشــغً اٌزىزالد االلزظبك٠خ ثأشــىبذلب ادلقزٍفخ :
  ا ًُّ  مخٗضصة، خحًزا مياه

ً
ُــت الٗالم، ئط جًم صوال ٌ )  أجها جخىىن بحن أيٖلى زٍغ مدضصة ( صو

 ًائها  وحكغل مؿاخت مً ألاعى مدضصة بالخضوص الؿُاؾُت أٖل

ب: ِواؽً رىْٛ اٌزىزالد االلزظبك٠خ
ً
صب١ٔ

o :ٟ٘ٚ ًربم١ك اٌزىبًِ االلزظبكٞ ثني اٌلٚي ديو ثؼلح ِواؽ

ىُت هفغ احلٛاعي اجلّوو١خ ٚغري اجلّوو١خ -0 بحن أًٖاء الخىخل أمام الؿل٘ الَى

فت مىخضة ٖلى الؿــل٘    : اجلّووٟاالربــبك  -7 اإلاؿخىعصة مً الضٌو زاعج الخىخل بمٗىــى جدضًــض حٍٗغ

ًاءاٌَٛق ادلشــرتوخ :  -3 غ جضفم الٗملت، وعأؽ اإلااٌ بحن الضٌو ألٖا خم فيها جدٍغ ٍو

خم فيها جيؿُم :  اٌٛؽلح االلزظبك٠خ -4 ًاءٍو الؿُاؾاث اإلاالُت والىلضًت بحن الضٌو ألٖا

اٌىبًِ االلزظبكٞاالٔلِبط  -5

صبٌضب: ِمِٛبد اٌزىبًِ االلزظبكٞ
o ٟأْ رَزٕل اٌزىزالد االلزظبك٠خ ػٍٝ ِمِٛبد أٍب١ٍخ ٠ٕجغ

  ػ كُامها مً هاخُتحٗؼ  

  وجًمً لها البلاء والاؾخمغاع مً هاخُت أزغي 

  : ت وجىىىلىحُت  –حغغافُت ) وجخٗضص هظه اإلالىماث هما ًلي ت  -ؾُاؾُت  -اكخهاصًت  -بكٍغ (ٖؿىٍغ

ادلمِٛبد اجلغواف١خ  -0
o  ٌٗض الاجهاٌ ألاعض ي أؾــاؽ للُام الخىخالث الاكخهاصًت

o مثل صٌو أوعبا التي قيلذ الاجداص ألاوعبي 

اىتنتالد االقتصبدٌخ 

اىىحذح اىثبىثخ  ) اىتنتالد االقتصبدٌخ واألحالف اىؼضنرٌخ (

مراخل تكون التكتّت ما هً 
     اِقتصاديٌ بالترتجب ؟
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ادلمِٛبد اٌجشو٠خ ٚاٌزىٌٕٛٛع١خ  -8
o  الاكخهاصيًًمها الخىخل  التيالضٌو  فيمىاؾــب  ؾياويمً ملىماث وكــأة الخىخــالث الاكخهاصًت وحىص حجم

o  ُادلٕبٍت اٌَىبٟٔفبحلغ :
  ٌٗجى يمان ؾىق بحن صٌو الخىخل حكــج٘ ٖلى كُام ألاوكــُت الاكخهاصًت

 ٗجى وحىص حجم مً الٗمالت ًىىن كاصًعا ٖلى اؾــدثماع  الخىخل  فيمىاعص الضٌو  َو

  ول صٌو الخىخل  في أؾاس يوهظه الٗمالت ٖىهغ 

  بحن صٌو الخىخل ؤلاهخاجيزانت ئطا واهذ الٗمالت ٖلــى صعحت ٖالُت مً اإلاهاعة والخسهــو

o  ٌَــىبْ اٌلٚي ( اخلظبئض اٌضمبف١خ) وّب أٔٗ رشــبثٗ اٌؼبكاد ٚاٌزمب١ٌل  :
 مهًما ٌكــج٘ ٖلى كُام الخىخل واؾــخمغاعه 

ً
ٌٗض ٖامال

o ٌلٚي اٌزىزً اٌزىٌٕٛٛعَٟــزٜٛ ٠ٚؼبف ئىل مٌه ادل :
  ًاء  جىىىلىجيخُث ئن وحىص مؿــخىي مخلاعب بحن صٌو الخىخل ٌؿاٖض ٖلى أن حٗم الفاةضة ول الضٌو ألٖا

 صون اؾخئثاع صولت مً صٌو الخىخل بمؼاًا الخىخل 

االلزظبك٠خادلمِٛبد  -3
o  جضف٘ أو حكــج٘ ٖلى كُــام الخىخالث الاكخهاصًت وحكمل هظه  التيحٗــض اإلالىماث الاكخهاصًت مً أهم اإلالىماث

 اإلالىماث ما ًلى: 

o رٕٛع ادلٛاهك االلزظبك٠خ
  لىجاح الخىخالث الاكخهاصًت  أؾاس يوهى ٖامل 

  ألن الخيامل بُبُٗخه ًلىم ٖلى الخىٕى ال الدكــابه 

  الخيامل  فيخُث ئن ٖضم جىفغ اإلاىاعص الُبُُٗت بكيل واٍف لضي بٌٗ الضٌو ًىىن خافًؼا لها ٖلى صزىلها

 جخىفغ فيها هظه اإلاىاعص  التيم٘ غحرها مً الضٌو 

o ٍب١ٍخرٛفو ػٕبطو اإلٔزبط األ
 .ٌٗجى هــظا وحىص ٖىانــغ ؤلاهخــاج الالػمت لللُــام بالٗملُاث ؤلاهخاحُت هٗىهغ الٗمل وعأؽ اإلاا  َو

o رٛفو اٌج١ٕخ األٍب١ٍخ 
 لهض بها الُغق ووؾــاةل الىلل واإلاىانالث ان الخىخل - ٍو الاكخهاصي. قــٍغ

  اكخهاصيجىخل  أيكُام وهجاح  فيئط ٌٗض مً الٗىانغ الهامت. 

ادلمِٛبد ا١ٌَب١ٍخ -4
o  خاٌ كُامها  فيئن ازخالف الىٓم الؿُاؾُت بحن الضٌو اإلاىىهت للخىخل كض ًإصي ئلى فكلها

: التكتّت اِقتصاديٌ تقوم فلٍ صد أم ذطأ 
 تشابى الموارد اِقتصاديٌ بجن الدول األفـاء
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ادلمِٛبد اٌؼَىو٠خ -5
o  للُام جىخل 

ً
ا ت لِؿذ قــَغ  غالًبا اكخهاصياإلالىماث الٗؿىٍغ

o  ت لضي أًٖاء الخىخل خاٌ كُامها حٗض مً ملىماث هجاخه  واؾخمغاعهولىً وحىص كىة ٖؿىٍغ

o  ًىاحه مىافؿت مً الضٌو ألازغي أو مــً الخىخالث الاكخهاصًت ألازغي  الاكخهاصيفالخىخل 

o  ذ وبٌٗ هظه اإلاىافؿــاث ًيخج ٖنها هؼاٖاث كــض جلجأ فيها الخىخالث الاكخهاصًت ئلى اؾخسضام اللىة أو الخلٍى

 باؾخسضامها.

 : أ٘لاف ل١بَ اٌزىزالد االلزظبك٠خ : هاثؼب
o تهضف الخىخــالث الاكخهاصًت ئلى جدلُم أهــضاف ٖضًضة لضٌو الخىخل 

o ولِـ بالًغوعة أن جىىن ولها أهضاف اكخهاصًت 

o بل كض جىىن ؾُاؾــُت 

o  مىً ئًجاػ أهم أهضاف الخىخالث الاكخهاصًت في  :  الاحيٍو

مهاعاث الفىُحن بهىعة أفًلو  الاؾخفاصة مً  اإلاغاهؼ البدثُت ر١َري .0

ًاء ٖلى مؼاًا ؤلاهخاج الىبحر  احلظٛي .7 وجدلُم الخيامل بحن الضٌو ألٖا

وئكامت مكغوٖاث مكترهتٖملُت الخىمُت الاكخهاصًت    ر١ًَٙ .3

لت اكخهاصًت ر٠ٕٛغ .4 ؤلاهخاج بٍُغ

عف٘ مؿخىي عفاهُت اإلاىاَىحنو  الىخضة ربم١ك .5

خماص ٖلى الخاعج أزغ الهضماث الخاعحُت زبف١ف .6 بخللُل الٖا

:منبمط ِٓ اٌزىزالد االلزظبك٠خفبَِب : 
o  ُت الٗالم الؿُاؾُت  مثل : جياص حغُي الخىخالث الاكخهاصًت زٍغ

أُ٘ اٌزىزالد االلزظبك٠خ رزّضً يف: 

سذ (  الظي جدٌى ًٖ الؿىق ألاوعبُت بمىحب مٗاهضة ماؾترزُذ االرببك األٚهثٟ .0 م 0990ٖام  ) ماؾتًر

يا الكمالُت ٖام  إٌبفزب .7 م 0997: وهي مىُلت الخجاعة الخغة ألمٍغ

ًم مٗٓم صٌو آؾُا واإلادُِ الهاصيالظي ً ِٕزلٜ اٌزؼبْٚ االلزظبكٞ .3

م 0980ٖام  رلٌٍ اٌزؼبْٚ اخل١ٍغٟ .4

م0989ٖام  ارببك ادلغوة اٌؼوثٟ .5

لُا ٖام   اٌى١َِٛب .6 0980وهي الؿىق اإلاكترهت لكغق وحىىب ئفٍغ

هل تمتلك الدول من وجوٌ نظرك َ 
من مقومات التكتّت القربجٌ أيا 

    اِقتصاديٌ َ أيد اجابتك بمثال ؟

ماذا يخدث من وجوٌ نظرك َ 
إذا : اشتركت الدول القربجٌ فً

  تكتل اقتصادي واخد ؟   

: الكومجسا هً السوق المشتركٌاذتر 
لدول ........ افريقجا 

شمال                  جنوب  
شرق                   لرب  
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ثٟٚأٚال : االرببك األٚه
o  ( 2016 األوروبً االتحاد من برٌطانٌا انسحبت:  لنفسك معلومة)           حغُي مٗٓم أهداء اللاعة صولــت أوعبُت  28ًًــم

o هما أن هىان زمـ صٌو مغقــدت لالهًمام لالجدــاص

o:٠ٚمَٛ االرببك األٚهثٟ ػٍٝ هو١يرني ّ٘ب 
  ؾــُاصة اللاهــىن 

 وجدلُم الضًملغاَُت

شوٚؽ االٔؼّبَ ٌالرببك األٚهٚثٟ 
o  لم ًً٘ الاجداص ألاوعبي "باصي ألامغ " قغوَا ئيافُت الهًمام الضٌو ئلُه واهخفى بالكغوٍ الٗامت التي جم جبُنها

 الاجفاكُاث اإلاإؾؿت لالجداص  في

o اإلاؿخىي الؿُاس ي والاكخهاصي بحن صٌو أوعبا  فيغق الكاؾ٘ لىً الف

) هىبنهاحً (بكغوٍ م لًُ٘ ما ٌٗغف 0997ٖام  في رلٌٍ االرببك األٚهثٟصف٘ 

شـــوٚؽ وــــٛثٕٙبعــٓ
ُٗت -7 قغوٍ اكخهاصًت -0 قغوٍ ؾُاؾُت -3 قغوٍ حكَغ

وحىص هٓام اكخهاصي كاصع ٖلى  -

الخٗامل م٘ اإلاىافؿت اإلاىحىصة 

 بحن صٌو الاجداص

ٗاث وكىاهحن الضولت  -  حٗضًل حكَغ

ٗاث الاجداص  بما ًدىاؾب م٘ حكَغ

 ألاوعبي

جًمً الضًملغاَُت وجُبُم  -

واخترام ؤلاوؿان اللاهىن 

 وخلىق ألاكلُاث

أُ٘ ادلالِؼ اجلغواف١خ ٌالرببك األٚهٚثٟ 

o  ض ٖلــى   َِــبؽخًمخــض الاجداص ألاوعبي ٖلى مً مؿاخت أوعبا47حكيل  : 7ملُىن هم7;4جٍؼ

o  ًًصٌو الاجداص بحن الؿهٌى والهًاب والجباٌ في ِظب٘و اٌَـؼو جدبا

o ْم7107ملُىن وؿمت ٖام  511الاجداص ألاوعبي   ػلك ٍــىب

o   ًملُىن وؿمت( 81و حٗض أإلااهُا أهثر صٌو الاجداص ؾياها  )أهثر م 

o  ) بِىما حٗض مالُت ألاكل ؾياها )أكل مً ههف ملُىن وؿمت 

o  بكيل هبحر اٌٍغبدو جىٕى  اٌضمبفبدوجدؿم صٌو الاجداص ألاوعبي بخٗضص

o   لغت عؾــمُت73خُث ًىحض 

o  تو بالغغم مً طلً حؿىص ؤلا  ، هجلحًز

o ٓمً ؾيان الاجداص5الغةِس ي هى الضًً اإلاؿُخي، هما ًىحض ؤلاؾالم، وجبلغ وؿبت مً ًضًً به هدى  : ٚاٌل٠

: يقوم اِتخاد األوروبًأكمل 
ركجزتجن أساسجتجن هما فلٍ 

 ........ و ...........

وـك بم تفسر : 
شروط كوبنواجن  ؟ 

لّتخاد  المّمد الجمرافجٌقارن بجن 
األوروبً والمّمد الجمرافجٌ 

     لمجلس التقاون الذلججً ؟
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ِإٍَبد االرببك األٚهثٟ

رلٌٍ اٌزؼبْٚ ٌلٚي اخل١ٍظ اٌؼوثٟ صب١ٔب :
o ٖباعة ًٖ " مىٓمت ؾُاؾُت واكخهاصًت وئكلُمُت "  مجلـ الخٗاون لضٌو الخلُج الٗغبي

o  بضولت ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة أثٛ ظجٟمضًىت "  في 0980ماًى  فيوكض أٖلً ًٖ كُام اإلاجلـ  "

o  ووان ٌٗغف باؾم " مجلـ الخٗاون الخلُجي " زم ٖضٌ ئلي الاؾم الخالي 

o عمان سلطنة ـ اإلمارات -قطر -والبحرٌن ـ الكوٌت ـ السعودٌة" :  وهى خلٌجٌة عربٌة دول ست المجلس وٌضم " 

o  ملغا له اٌو٠بعواجسظ مً مضًىت

0-
اجملٌٍ

ثٟٚاألٚه

o ًعؤؾاء الضٌو والخىىماث التي ًدكيل منها الاجداص ًخىىن م 

o  أحهؼة الاجداص كمتٌٗخبر 

o  (ِّٗٙز ) اث الؿُاؾت الٗامت لالجداص ًدضص اإلاجلـ اججاه وأولٍى

8 -
اٌربدلبْ
األٚهثٟ

o ًاء لخمـ ؾىىاث  ًخم اهخسابه مً كبل قٗىب الضٌو ألٖا

o ٗاألٍب١ٍخ ِّٙز :

  ٗاث في يىء اث اإلالضمت مً اإلافىيُت ألاوعبُتاإلالترخئنضاع اللىاهحن والدكَغ

رلٌٍ -3
االرببك 
األٚهثٟ

o  بيٌٗض الجهت الغةِؿُت الجساط اللغاع صازل الاجداص ألاوع 

o ُت ئنضاع كىاهحن الاجداص ألاوعبيٌكاعن البرإلاان ألاوعبي في مؿئىل

4 -
ادلفٛػ١خ 
األٚهث١خ

o  وحٗض اإلافىيُت الجهاػ الخىفُظي لالجداص

o ػٍٝ رشوف ؽ١ش :

  محزاهُت الاجداص

  والبرامج التي ًىافم ٖليها 

 وحكغف ٖلى الاجفاكُاث واإلاٗاهضاث باالقتران م٘ مدىمت الٗضٌ الاوعبُت

o الاجداص في اإلادافل الضولُت ؾُاؾــُا واكخهاصًــا وجمثل اإلافىيُت 

o  بيو ألاوع ن ئلى البرإلاان واإلاجلـ جلضًم اكتراخاث بلىاهح فيولها الخم 

أُ٘ ادلالِؼ اجلغواف١خ ٌلٚي اجملٌٍ
o  ؾذ صٌو  فيحكيل صٌو مجلـ الخٗاون لضٌو مجلـ الخلُج الٗغبي هخلت واخضة ممثلت 

o  ٘الجؼء الجىىبي الغغبي مً كاعة أؾُا وجُل ٖلى الخلُج الٗغبي "ولظا ؾمُذ به "  فيوجل 

o  ولها ؾىاخل ٖلي زلُج ٖمان وبدغ الٗغب والبدغ ألاخمغ 

o  7ملُىن  هم77473وجبلغ مؿاخت صٌو مجلـ الخٗاون الخلُج مجخمٗت خىالي 

o  م7107ؿمت ٖام ملُىن و46ًبلغ ٖضص ؾيان صٌو مجلـ الخٗاون لضٌو الخلُج الٗغبي خىالي

: تقتبر المفوـجٌ بم تفسر
األوروبجٌ هً الجواز 

التنفجذي لّتخاد األوروبً ؟ 
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o:  ٠زّزغ ٍىبْ كٚي رلٌٍ اٌزؼبْٚ خبظبئض ِشرتوخ ىاكد ِٓ رالضبُٙ ٚأّ٘ٙب ٚ 
الجىاع    -3       اللغت ) اللغت الٗغبُت (         -7           الضًً )الضًً ؤلاؾالمي (         -0

ش اإلاكترن  - 4 الٗاصاث والخلالُض    -5  الخاٍع

o ِٗخمض اكخهاص صوله ٖلى اؾدثماع الىف َو

ِإٍَبد رلٌٍ اٌزؼبْٚ ٌلٚي اخل١ٍظ اٌؼوثٟ

0-
اجملٌٍ
األػٍٝ 

o  الؿلُت الٗلُا إلاجلـ الخٗاون 

o  خىىن مً عؤؾاء وملىن الضٌو الؿذ  ٍو

o  وعةاؾخه صوعٍت 

o ٗحن الامحن الٗام  َو

o  اث والتي ٌكيلها اإلاجلـ ت اإلاىاٖػ دب٘ اإلاجلـ هُئت حؿٍى ول خالت خؿب َبُٗت الخالف فيٍو

o : ٗافزظبطبر ِٓٚ
       الخهضًم ٖلي محزاهُت ألاماهت الٗامت

 وي٘ الؿُاؾت الٗلُا للمجلـ 

 ُىٍ الغةِؿت التي حؿحر ٖليهاوي٘ الخ

8 -
اجملٌٍ
اٌٛىاهٞ

o  للمجلـ اجلٙبى اٌزٕف١نٌٞٗض

o ًاء أو مً ًىىب ٖنهم مً الىػعاء خىىن مً وػعاء زاعحُت الضٌو ألٖا ٍو

o : ٗٚرشًّ افزظبطبر
  اكتراح الؿُاؾاث

 ًاء غ الخٗاون بحن الضٌو ألٖا وي٘ الخىنُاث الهاصفت لخٍُى

  ًاء الٗمل ٖلى جيؿُم وحصجُ٘ ألاوكُت اللاةمت بحن الضٌو ألٖا

  حٗحن ألامىاء اإلاؿاٖضًً إلاضة زالر ؾىىاث كابلت للخجضًض 

o  ٗلض احخماٖاجه ول زالزت أقهغ  َو

3-
األِبٔخ 
اٌؼبِخ 

o  للمجلـ  اإلكاه٠خ ادلووي٠خ اٌضبثزخاذل١ئخ حٗخبر

o  اىوملغها مضًىت   الٍغ

o  غأؽ ألاماهت الٗامت أمحن ٖام اإلاجلـ  ٍو

o ت وألامىُت باإليافت ئلى زمـ أمىاء مؿاٖضًً للكئىن الؿُاؾُت والاكخهاصًت والٗؿىٍغ

 وقئىن ؤلاوؿان والبِئت 

o ِّٚٙزٙب  :

  ُِوالبرامج اإلاخياملت للٗمل اإلاكترن ئٖضاص الضعاؾاث  الخانت بالخٗاون والخيؿُم والخ

 بحن أًٖاء اإلاجلـ

المجلس األفلٍقارن بجن 
و المجلس األوروبً ؟

الجواز قارن بجن 
التنفجذي لمجلس 

التقاون َ والجواز 
التنفجذي لّتخاد 

     األوروبً ؟
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o  : ٟ٘ٚ ؽممذ َِريح رلٌٍ اٌزؼبْٚ ٌلٚي اخل١ٍظ اٌؼوثٟ ؽظ١ٍخ ِٓ االجنبىاد

أُ٘ أٔشـخ ٚأعٙيح رلٌٍ اٌزؼبْٚ ٌلٚي اخل١ٍظ اٌؼوثٟ
غة -0 كىاث صٕع الجٍؼ

 اإلاكترهت 

ًاء لخماًت أمً الضٌو ألٖا

اجداص غغف صٌو مجلـ   -7

 الخٗاون 

إلوكاء ؾىق زلُجُت مكترهت

مكغوٕ الٗملت اإلاىخضة -3

وما  ػاٌ الٗمل كاةما  

 إلنضاعها

الجمغويالاجداص  -4

لضٌو مجلـ  

 الخٗاون 

الىخضة الاكخهاصًت  /الؿىق اإلاكترهت   /    الاجداص الجمغوي  /الخىخالث الاكخهاصًت   :   باآلحيما اإلالهىص  -0

 أهمل :   -7

........جدىلذ الؿىق الاوعوبُت اإلاكترهت الى الاجداص ألاوعوبي بمىحب مٗاهضة ............. ٖام ...... -0

يا الكمالُت اؾم ..................... -7 ًُلم ٖلى مىُلت الخجاعة الخغة لضٌو أمٍغ

مىخضي الخٗاون الاكخهاصي ًًم مٗٓم صٌو .................... و ..................... -3

جم جأؾِـ مجلـ الخٗاون الخلُجي ٖام ...................... واجداص اإلاغغب الٗغبي ٖام .............  -4

لُا ٌؿمى ..................... وجأؾؿذ ٖام ..............ا -5 لؿىق اإلاكترهت لضٌو قغق وحىىب أفٍغ

ًًم الاجداص ألاوعوبي ........................ صولت  -6

ًلىم الاجداص ألاوعوبي ٖلى عهحزجحن هما ............................. و ............................  -7

ألاوعوبي ................ صولت  لالجداص  لالهًمامٖضص الضٌو اإلاغشخت  -8

أهبر صٌو الاجداص ألاوعوبي ؾياها .................... -9

كمت أحهؼة الاجداص ألاوعوبي ........................ ومهمخه ........................................ -01

ًاء إلاضة ................. ؾىىاث ًخم اهخساب البرإلاان ألاوعوبي مً قٗى  -00 ب الضٌو ألٖا

ٗاث صازل الاجداص ألاوعوبي هى ....................... -07 مهمخه ئنضاع اللىاهحن والدكَغ

في يىء اإلالترخاث اإلالضمت مً ...........................

و ............... جلضم اإلافىيُت ألاوعوبُت ملترخاث كىاهحن لـ ...................... -03

الجهت الغةِؿُت الجساط اللغاع صازل الاجداص ألاوعوبي ....................... -04

مجلـ الاجداص ألاوعبي ٌكاعن البرإلاان ألاوعبي في مؿئىلُت ئنضاع ................. -05

الجهاػ الخىفُظي صازل الاجداص الاوعوبي .................... -06

ٖلى اإلاٗاهضاث و الاجفاكُاث باالقتران م٘ .....................حكغف اإلافىيُت ألاوعوبُت  -07

مً مهام اإلافىيُت ألاوعبُت .................... -08

الجهت التي جمثل الاجداص ألاوعبي في اإلادافل الضولُت ؾُاؾُا و اكخهاصًا .................... -09

في مضًىت ................ بضولت .........أٖلً ًٖ كُام مجلـ الخٗاون لضٌو الخلُج ٖام ..............  -71

ًًم مجلـ الخٗاون لضٌو الخلُج .................. صٌو وهي .......................................... -70

 (اىتنتالد االقتصبدٌخ )  األوهأصئيخ اىذرس 

: يودف صد أم ذطأ 
مجلس التقاون إلنشاء 
  سوق ذلجججٌ مشتركٌ
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ملغ مجلـ الخٗاون لضٌو الخلُج الٗغبي  مضًىت ..................  -77

جل٘ صٌو مجلـ الخٗاون لضٌو الخلُج الٗغبي في الجؼء ..................... مً أؾُا  -73

ٌٗخمض اكخهاص صٌو مجلـ الخٗاون لضٌو الخلُج الٗغبي ٖلى اؾدثماع ................ -74

.................................... ٍخىىن مً الؿلُت الٗلُا إلاجلـ الخٗاون .................... و  -75

 مً ازخهام ......... وحُٗحن ألامىاء اإلاؿاٖضًً ازخهام ..... ُٗحن ألامحن الٗام إلاجلـ الخٗاون ح -76

اث إلاجلـ الخٗاون جدب٘ .......................... -77 هُئت فٌ اإلاىاٖػ

لى إلاجلـ الخٗاون ........................ و .................... -78 مً ازخهاناث اإلاجلـ ألٖا

خىىن مً ..........................الجهاػ  -79 الخىفُظي إلاجلـ الخٗاون ............................. ٍو

مً ازخهاناث اإلاجلـ الىػاعي إلاجلـ الخٗاون ...................... و ....................... -31

......الٗمل ٖلى جيؿُم وحصجُ٘ ألاوكُت اللاةمت بحن صٌو مجلـ الخٗاون مً ازخهام ...... -30

ت الثابخت  إلاجلـ الخٗاون ..................... و ملغها .................. -37 ت اإلاغهٍؼ الهُئت ؤلاصاٍع

الظي ًغأؽ ألاماهت الٗامت إلاجلـ الخٗاون .................. باإليافت ئلى ..................  -33

ياملت للٗمل اإلاكترن بحن صٌو  اإلاجلـ مًئٖضاص الضعاؾاث  الخانت بالخٗاون والخيؿُم والخُِ والبرامج اإلاخ -34

ازخهام ..........................

 ما هي مغاخل جىىن الخىخالث الاكخهاصًت  -3

 جخٗضص ملىماث الخىخالث الاكخهاصًت ، وضخها  -4

 ما أزغ الدجم الؿياوي ٖلى الخىخالث الاكخهاصًت  -5

 مخلاعب بحن صٌو الخىخل الاكخهاصي  جىىىلىجيبم جفؿغ : يغوعة وحىص مؿخىي  -6

 وضح أزغ اإلالىماث الاكخهاصًت ٖلى كُام الخىخالث الاكخهاصًت  -7

 اإلاىاعص الُبُُٗت جلىم الخىخالث الاكخهاصًت ٖلى الدكابه بحن صٌو الخىخل في صح أم زُأ م٘ طهغ الؿبب :  -8

 جىحض ملىماث ؾُاؾُت للُام الخىخالث الاكخهاصًت ، وضخها  -9

ت مً ملىماث هجاح واؾخمغاع الخىخالث الاكخهاصًت  -01  بم جفؿغ : وحىص كىة ٖؿىٍغ

 ما هي أهضاف كُام الخىخالث الاكخهاصًت  -00

 م  0997بم جفؿغ : وي٘ قغوٍ هىبنهاحً  -07

 ئلُه / وضخها  لالهًماموي٘ الاجداص ألاوعوبي قغوٍ هىبنهاحً للضٌو الغاغبت  -03

 ألاوعوبي و اإلاالمذ الجغغافُت لضٌو مجلـ الخٗاون للخلُج الٗغبيكاعن بحن اإلاالمذ الجغغافُت لالجداص  -04

 بم جفؿغ : حٗخبر اإلافىيُت ألاوعبُت الجهاػ الخىفُظي صازل الاجداص ألاوعبي  -05

 ًًم الاجداص ألاوعوبي ٖضة مإؾؿاث ، وضخها  -06

 ًخمخ٘ ؾيان صٌو مجلـ الخٗاون بسهاةو مكترهت ػاصث مً جالخمهم ، وضخها  -07

 مجلـ الخٗاون لضٌو الخلُج الٗغبي ٖضة مإؾؿاث ، وضخها  ًًم  -08

خللذ مؿحرة مجلـ الخٗاون لضٌو الخلُج الٗغبي خهُلت مً الاهجاػاث مخمثلت في أوكُت وأحهؼة اإلاجلـ ، وضخها  -09

غة اإلاكترهت  -71  بم جفؿغ : ئوكاء كىاث صٕع الجٍؼ

 بم جفؿغ : اوكاء اجداص غغف مجلـ الخٗاون  -70

 فُظي إلاجلـ الخٗاون لضٌو الخلُج الٗغبي والجهاػ الخىفُظي لالجداص ألاوعوبي كاعن بحن الجهاػ الخى -77
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اىذرس اىثبًّ  

o  ت ش فلض قهض الٗالم ٖلي م كضًمتحٗض ألاخالف الٗؿىٍغ ت  غ الٗهىع نىعا مسخلفت مً ألاخالفكضم الخاٍع  الٗؿىٍغ

o  وكض ػاص اهدكاع ألاخالف واحؿ٘ هُاق الضٌو التي حكترن فيها بدُث أنبدذ اخض اإلاٗالم الغةِؿُت لؿُاؾت جىاػن اللىي

 اإلاٗانغة 

o غح٘ طلً ئلى ً الغغبي والكغقي   ٍو اصة الهغاٖاث بٗض الخغب الٗاإلاُت الثاهُت بحن اإلاٗؿىٍغ  ٍػ

األؽالف اٌؼَىو٠خ : ِفَٙٛأٚال :

األؽالف 
اٌؼَىو٠خ

  اجفاق عؾمي جخٗهض بمىحبه مجمىٖت مً الضٌو بأن جخٗاون فُما بُنها في مجاٌ الاؾخسضام اإلاكترن

ت يض صولت أو مجمىٖت صٌو      للضعتها الٗؿىٍغ

 هما جلتزم الضٌو اإلاىكٗت باؾخسضام اللىة أو الدكاوع باؾخسضامها في ْغوف مُٗىت 

: : أ٘لاف األؽالف اٌؼَىو٠خصب١ٔب 
 هكع األػــلاء -0

 ت الضفاُٖت ىىن هضفا أؾاؾُا لألخالف الٗؿىٍغ ٍو

 جيكأ بضاف٘ الخىف مً زُغ مكترن حهضص  الضٌو اإلاخدالفت  صفاٖا ًٖ : والتي

  ؤلاكلُميهُاجها  

  اللىميوخماًت ألمنها.  

 خــمــاًــت الـمـهـالـذ اإلاكترهت

 ى٠بكح اٌمٛح -8
  اصة كىتها مً زالٌ ؾُاؾت الخدالف  خُث حؿعى  الضٌو ئلى ٍػ

  ،حؿخجزف مىاعص اكخهاصًت هاةلت  والتيهبضًل لؿُاؾت الدؿلح اإلاىفغصة

ًاء بالُغق الؿلمُت ر٠َٛخ إٌياػبد -3 بحن الضٌو ألٖا

ًاء ر١ّٕخ اٌزؼبْٚضبب٠خ ادلظبحل ادلشرتوخ ٚ  -4 الاكخهاصي والاحخماعي بحن الضٌو ألٖا

 : صبٌضب: أِضٍخ ٌألؽالف اٌؼَىو٠خ
  خلف حىىب قغق أؾُا  ( -الخلف اإلاغهؼي  -أخالف جم خلها  )خلف واعؾى

 .)لس ي )الىاجى  أخالف ما ػالذ كاةمت  مثل خلف قماٌ ألَا

األحالف اىؼضنرٌخ 

ماذا يخدث من وجوٌ نظرك َ 
إذا اشتركت الدول القربجٌ 
     فً خلف فسكري واخد ؟
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:NATOؽٍف ذيبي األؿٍَٟ )إٌبرٛ(  -0
o  لس ي ت اإلاىحىصة ٖلى الؿاخت الٗاإلاُت  ( الىاجى )ٌٗض خلف قماٌ ألَا مً أهم ألاخالف الٗؿىٍغ

o والظي ماػاٌ كاةما ختى آلان 

ٔشأح ؽٍف إٌبرٛ
o ىُت أزغ كُام  اءجبلىعث فىغة اوك خلف ٖؿىغي ًًم صٌو غغب أوعبا والىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 م 0948ٖام  بغلحنالاجداص الؿىفُتي ) الؿابم ( بدكضًض خهاعه ٖلي 

o  ل ٖام   واقىًُ فيوكض أوص ئ الخلف بمىحب مُثاق جم جىكُٗه  م 0949ابٍغ

o   ملغا للخلف  بلجُياٖانمت   بغوهؿلوكض اٖخبرث 

o  فترة الخأؾِـ جىلي مهمت الضفإ ًٖ أوعبا الغغبُت يض الاجداص الؿىفُتي  فيووان صوع الخلف

 والضٌو اإلاكيلت لخلف واعؾى آهظان في ؾُاق الخغب الباعصة

اٌلٚي األػؼبء

o  ُاهُا ـ الضهماعن ـ فغوؿا ـ:  هي ازىتي ٖكغ صولتوان ٖضص الضٌو اإلاىكٗت الىالًاث اإلاخدضة ـ بٍغ

 بلجُيا ـ لىؿمبىعج ـ أٌؿلىضا ـ اًُالُا ـ الجروٍج ـ هىضا ـ البرحغاٌ    هىلىضا ـ

o  زم اهًمذ ئلى الخلف: 

 م 0957ٖام  جغهُا ـ الُىهان 

   م   0955ٖام  في ( الغغبُت) زم أإلااهُا الاجداصًت

رغ١ري 
اٍرتار١غ١خ 

احلٍف

o  ٘م 0990وئلغاء الهُيل الٗؿىغي  ) خلف واعؾى( ٖام  اجهُاع الاجداص الؿىفُتيم 

o  ماء الخلف ٌُٗضون الىٓغ مالخلف وصوعه اإلاؿخلبلي  اؾتراجُجُت فيبضأ ٖػ :وطلً ًٖ ٍَغ

 هدى جىؾُ٘ الخلف قغكا الؿعي 

 ِبالضوع الظي ًلىم به  ألاوعوبيمؿــخلبل ألامً عب 

لى أَغافها الخلف في ألاػماث الىبري صازل أوعبا ٖو

  ألاػماث ألاوعبُت وفى الكغق ألاوؾِ فيئًجاص صوع له 

o  لس ي ٖلى أزغ طلً اهًمذ ٖضص مً الضٌو اإلاىفهلت ًٖ خلف ) واعؾى (ئلى خلف قماٌ ألَا

o  م  7105صولت بنهاًت ٖام  78وبظلً بلغ أًٖاؤه هدى 

األصو اٌلٚيل 
ٚاإلل١ٍّٟ ٌٍؾٍف

o  اصة خضة ً الكغقي والغغبي ئط أوكأ الاجداص الؿىفُتي خلف  الخغب الباعصةٍػ بحن اإلاٗؿىٍغ

لىُي  )واعؾى( إلاىاحهت خلف قماٌ ألَا

o   مما أصي ئلى ئعهاق اكخهاص الىالًاث اإلاخدضة  ؾباق الدؿلحؾُاؾُت  فياجهمان الخلفحن

ىُت والاجداص الؿىفُتي بهفت زانت  ألامٍغ

o   بؿبب الخىافـ بحن اللىي الىبري مما أصي ئلي ٖضم كضعة  اإلاخدضةألامم ئيٗاف هُئت

 اإلاىٓمت الضولُت ٖلى جدلُم ألامً والؿلم الضولُحن

ثوى رلٙٛكاد ؽٍف أ
ذيبي االؿٍَٟ ؽفظ 

 اٌَالَ اٌؼبدلٟ

o  م ووكغ كىاث خفٔ الؿالم فيها 0995ٖام  البىؾىه والهغؾًالخضزل في 

o  م 7110إلاهمت خفٔ الؿالم ٖام  ملضوهُااعؾاٌ كىاث الخلف الي 

o   م 7116ٖام  باهؿخانجضزل كىاث الخلف للخسفُف ازاع الؼلؼاٌ الظي يغب

o  ىا الظي احخاح  7116ٖام  الىالًاث اإلاخدضةاغازت اإلاخًغعًٍ مً اٖهاع واجٍغ

بم تفسر : 
نشأة خلف 

 الناتو ؟

تمججربم تفسر : 
استراتجججٌ
  خلف الناتو
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ٛــــٍف ٚاهٍـؽ –8

ٔشأح 
ؽٍف
ٚاهٍٛ

o  لس ي  م0955ماًى ٖام  فيجأؾـ الخلف  إلاىاحهت تهضًضاث أًٖاء خلف قماٌ ألَا

o  لس يووان مً ابغػ أؾباب ئوكاةه  اهًمام أإلااهُا الغغبُت لخلف قماٌ ألَا

o ًٖ وكض هو مُثاق خلف واعؾى أن ًىىن مفخىخا الهًمام الضٌو اإلادبت للؿالم وافت بغٌ الىٓغ

 هٓامها الؿُاس ي والاحخماعي وحكتٍر الاحمإ للبٌى الضٌو الجضًضة

اٌلٚي
األػؼبء 

o  )ىغؿالفُا وبىلىضا وحكُىىؾلىفاهُا  واإلاجغ وأإلااهُا الضًملغاَُت )الكغكُت وكض وكٗذ  ألباهُا ٍو

ا والاجداص الؿىفُتي مُثاق خلف واعؾى   وعوماهُا وبلغاٍع

o  ( واإلاؿاٖضة اإلاخباصلتمٗاهضة الهضاكت والخٗاون باؾم )  

o  واليها وؿب الاؾم  بىلىضاٖانمت  واعؾى مضًىت  في 

o ًاء  ولم جىك٘ الهحن  الخلف  فيٖلى اإلاٗاهضة لىنها حٗهضث بضٖم ألٖا

o عصا ٖلى احخُاح اللىاث الؿىفُدُت لضولت   م0968اوسخبذ ألباهُا مً الخلف ٖام  وللض

 خىىمت الكُىُٖت حكُىىؾلىفاهُا للم٘ الثىعة الكٗبُت اإلاىاهًت لل

ا١ٙٔبه
ؽٍف 
ٚاهٍٛ 

o  ٖضًضا مً الخدىالث الىبري ٖلى نُٗض ً قهض الٗالم مىظ مىخهف الثماهُيُاث مً اللغن الٗكٍغ

 با الكغكُتو وأوع   الؿىفُتيالاجداص 

o  الٗالكاث الضولُت. فيوكض أزغث هظه الخدىالث 

o  هدُجت جضاُٖاث هثحرة اجهُاع خلف واعؾــى وان 

o  الؿىفُتيٖىضما جىلى الغةِـ م 0985بضأث مىظ ٖام  

  الؿىفُتيالاجداص  في( الؿــلُت حىعباحكىفالؿابم )

o ٌوأٖلً ًٖ ؾُاؾــخه الجضًضة  والتي جمثلذ في ئٖاصة البىاء الاكخهاصي مً زال  :

 الكفافُت والاهفخاح الؿُاس ي 

  خماص ٖلى  اللُإ الخامالٖا

 ألاحاهب ٖلى الاؾدثماع صازل الاجداص الؿىفُتي ً حصجُ٘ اإلاؿــدثمٍغ

 الاهفخاح الاكخهاصي ٖلى الغغب 

o  جُىعائًجاص هٓام أهثر  في فكــلذ ؾُاؾــخهوكض 

o  ت الاهفهالُتوبضأث جٓهغ بحن الجمهىعٍاث الؿــىفُدُت مً هاخُت، وصٌو خلف واعؾى مً  الجٖز

 هاخُت 

o  ٖام بضاًت حؿــإع الخغحراث م0991ووان ٖام  : 

 ئط هضم ؾــىع بغلحن، وأٖلىذ الىخضة ألاإلااهُت 

  وبضأث الجمهىعٍاث الؿىفُدُت باٖالن هفؿــها صٌو مؿخللت، مؿخغلت الفىض ى الؿُاؾُت

 الؿىفُتيالاجداص  في

  الخلف فيما ؾــهل ٖلى صٌو خلف واعؾــى الخدلل مً التزاماتها  وهظا 

  م خل الخلف عؾمُا0990ٖام  فيئلى أن أٖلىذ عوؾُا 

انسخاب ألبانجابم تفسر : 
م ؾؼؿطمن خلف وارسو  

انوجار خلف وارسوبم تفسر : 
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ت      بـــ :ما اإلالهىص  -0 ألاخالف الٗؿىٍغ

 أهمل : -7

ت التي جم خلها .................. و .................. ومً ألاخالف اللاةمت ........... -1 مً ألاخالف الٗؿىٍغ

لس ي ) الىاجى ( ٖام .................. في مضًىت ........................جم وي٘ مُثاق  خلف قماٌ  -2 ألَا

لس ي ) الىاجى ( مضًىت ................. ٖانمت صولت .................. -3 ملغ خلف قماٌ ألَا

لس ي ) الىاجى ( في فترة الخأؾِـ الضفإ ًٖ ................. -4 وان صوع خلف قماٌ ألَا

لس ي ) الىاجى ( ...... صولٖضص الضولت اإلا -5 م7105ٖامصولت  ت و ٖضصها ألان ......ىكٗت ٖلى خلف قماٌ ألَا

جأؾـ خلف واعؾى ٖام .................... -6

ٖغف خلف واعؾى في البضاًت باؾم ................. -7

عصا ٖلى احخُاح اللىاث الؿىفُدُت لضولت .................  سخبذ ألباهُا مً خلف واعؾى ٖام ...........وا -8

هو مُثاق خلف واعؾى ٖلى ................ -9

 أٖلىذ عوؾُا خل خلف واعؾىا ٖام .................... -11

ت  -3  ما أهضاف ألاخالف الٗؿىٍغ

لس ي ) الىاجى ( -4  بم جفؿغ : جأؾِـ خلف قماٌ ألَا

 م  0948بم خهاعه ٖلى بغلحن ما هخاةج حكضًض الاجداص الؿىفُتي الؿا -5

لس ي ) الىاجى ( -6  ما أزغ اجهُاع خلف واعؾى ٖلى اؾتراجُجُت خلف قماٌ ألَا

لس ي ) الىاجى ( اؾتراجُجُخه بٗض ٖام  -7  م  0990ما ؾبب حغُحر خلف قماٌ ألَا

لس ي ) الىاجى ( وؤلاكلُميما ألازغ الضولي  -8  لخلف قماٌ ألَا

 ما هدُجت ؾُاؾت ؾباق الدؿلح بحن خلف واعؾى وخلف الىاجى  -9

 صح أم زُأ : م٘ طهغ الؿبب : ْهىع خلف الىاجى أيٗف صوع هُئت ألامم اإلاخدضة  -01

 ما أبغػ مجهىصاث  خلف الىاجى في خفٔ الؿالم الٗاإلاي  -00

 ئًجابُت ، وضح طلً ي الىاجى أزاع ؾلبُت وأزغ  وان لٓهىع خلف -07

 بم جفؿغ : اوكاء خلف واعؾى  -03

 صح أم زُأ : اهًمذ الهحن لخلف واعؾى  -04

 بم جفؿغ : اجهُاع خلف واعؾى  -05

قهض الٗالم جدىالث في مىخهف الثماهِىاث في الاجداص الؿىفُتي وأوعوبا الكغكُت أزغث ٖلى الٗالكاث الضولُت ، وضح هظه الخدىالث  -06

 ما هدُجت ؾُاؾت الغةِـ الؿىفُتي حىعباحكىف -07

 صح أم زُأ : م٘ طهغ الؿبب : هجخذ ؾُاؾت الغةِـ الؿىفُتي حىعباحكىف في ئٖاصة البىاء  -08

 م  0968  بم جفؿغ اوسخاب ألباهُا مً خلف واعؾى -09

 كاعن بحن خلف واعؾى وخلف الىاجى مً خُث :  -71

ش الخأؾِـ         ًاء  –جاٍع  ؾبب الخأؾِـ  –اإلالغ  –الضٌو ألٖا

 (األحالف اىؼضنرٌخ )  اىثبًّأصئيخ اىذرس 
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اىذرس األوه   

o  ل جُىعاث سه الٍُى  الٗالكاث الضولُت فيوجدىالث هبحرة  مخالخلتقهض الٗالم ٖبر جاٍع

o  فال جىحض صولت حؿخُُ٘ أن حِٗل بمٌٗؼ ًٖ غحرها مً الضٌو 

o   ئط ال بض أن جلىم بُنها وبحن الضٌو ألازغي ٖالكاث مخباصلت 

o  ت والخىخالث الاكخهاصًت وغحرها  والتي جأزظ أقياال مسخلفت واألخالف الؿُاؾُت والٗؿىٍغ

o  لها حؿخُُ٘ أن جفخذ أفاكا حضًضة لخباصٌ الخبراث ً ٍَغ مسخلف اإلاجاالث ، بما ًإمً مؿخلبلها وجدلُم  فيٖو

 الخلضم الاػصهاع 

اٌؼاللبد اٌل١ٌٚخ ٚرـٛه٘ب ػرب اٌيِِٓفَٙٛ أٚال : 

اٌؼاللبد 
اٌل١ٌٚخ

  مىٓماث، جىخالث صولُت أزغي( مثل الٗالكاث ، مجمىٖت جفاٖالث بحن أَغاف أو وخضاث صولُت )صٌو

ت، واللاهىهُت، والضبلىماؾُت بحن الضٌو     الاكخهاصًت، والؿُاؾُت، والٗؿىٍغ

 ) أو مىٓماث  وصٌو ( مىحىصة ٖلى الؿاخت الٗاإلاُت

رـٛه اٌؼاللبد اٌل١ٌٚخ ػرب اٌيِٓ

اٌؼظو احلل٠ش يفاٌؼظٛه اٌملديخ ٚاٌٍٛـٝ يف
o واهذ هىان ٖالكاث صولُت كضًما بحن الضٌو

 ومً أمثلتها ما ًلي :

  ىوي  اإلاٗاهضة التي ٖلضها اإلالً الفٖغ

) عمؿِـ الثاوي ( م٘ ) زاجى ؾبل ( 

 ق . م    8507ملً الخُثُحن ٖام 

لخىُٓم مباصب الخغب والؿلم بحن الضولخحن     

  ًٖالكاث الفغؽ والغوم م٘ اإلامال

الخايٗت ليل منهما ، خُث واهذ مىُلت 

الكام مؿغخا للٗضًض مً الهغاٖاث 

 بُنهما 

 ٖالكاث الضولت ؤلاؾالمُت اإلاخٗضصة م ٘

 فيتها ححراجها أو م٘ اللىي التي ٖانغ 

 مسخلف الٗهىع 

o  ػاصث الٗالكاث الضولُت بحن الضٌو واػصاص اٖخماص بًٗها

اٌضٛهح اٌظٕبػ١خ ٖلى البٌٗ آلازغ زانت مىظ 
o هللذ الٗالكاث بحن الضٌو مً ٖالكاث حىاع ئلى  والتي

ٖهض اللىي  فيآفاق أوؾ٘ قملذ الٗالم بأؾغة 

ت ألاوعبُت   الاؾخٗماٍع

o   وهللذ مٗها هىُٖت الٗالكاث مً مجغص الخغب والؿلم

 ئلى مجاالث أزغي مخٗضصة

oاحلبيلاٌٛلذ  يف 
  ًحكٗبذ الٗالكاث الضولُت بحن صٌو الٗالم صلُل طل

هىُٖت الخمثُل صازل و صولت  أليالبٗثاث الضبلىماؾُت 

 –اكخهاصي  –الضولت ول بٗثت خضة ) جمثُل ؾُاس ي 

 (حٗلُمي  –زلافي  –نخي  –ٖؿىغي 

اىىحذح اىراثؼخ : اىؼالقبد اىذوىٍخ واىْظبً اىؼبىًَ اىجذٌذ 

ٍب هٍخ اىؼالقبد اىذوىٍخ

 ما القّقٌ بجن الثورة الصنافجٌ والقّقات الدولجٌ ؟
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 اٌؼاللبد اٌل١ٌٚخاٌؼٛاًِ ادلإصوح يف صب١ٔب : 
o ومدكابىت  ا أو كىة، همىا وايمدالٌ بٗىامل هثحرة ومخىىٖتزغ الٗالكاث الضولُت ؾــىاء ؾلبا أو ئًجابُا  ويٗفجخأ

ادلٛلغ
o  هُىػٍالهضا وأؾترالُافالٗالكاث الضولُت لضولت هامكــُت مثل 

o  ٘ت طاث مىك ُت الٗالم مثل  اؾتراجُجيجسخلف بالُب٘ ًٖ صولت مغهٍؼ مهغٖلى زٍغ

بيل ما جدمله اإلاؿــاخت مً ئمياهُاث عوؾُا الاجداصًتمثل  صولت طاث مؿاخت ٖمالكت  oادلَبؽخ

o  .جسخلف بالخأهُض ٖالكاتها الضولُت ًٖ صولت كؼمُت اإلاؿاخت 

ػــلك 
اٌَــىبْ

o  ا صاةما في مجلـ ألامً بٗض الخــغب الٗاإلاُت الثاهُت اخخلذ ملٗــض الؿــياوي الهحنصولت بىػن

o  ٖؿىغي أو  اكخهاصيوالــظي ٌٗض أهم أحهؼة ألامم اإلاخدضة، ولــم جىً الهحن طاث زلل 

 اإلالٗض خُنها ئال حجم ؾياجها ) أكل كلُال مً عب٘ ؾيان الٗالم (ًإهلها لكغل 

اٌٛىْ
االلزظبكٞ

o  الٖبا أؾاؾــُا ٖلى مؿغح الٗالكاث الضولُت الهحنأنبدذ 

o   جسكــاها اللىي الىبري ألازغي 

o   وافت اإلاجــاالث  فيٖلى ئكامــت ٖالكاث صولُت مٗها  فيوجدؿابم

o  غ تهدُجت لخلضمها الاكخهاصي وجٍُى  كضعاتها الٗؿىٍغ

اٌمــٛح 
اٌؼَــىو٠خ

o  ُت الٗالم  فيصوعا مإزغا  الٗؿىغي اإلاجاٌ  فيجلٗب كىة الضولت الٗالكاث الضولُــت، وزٍغ

 بضاًــت ألالفُت الثالثت  فيالؿُاؾــُت بٗالكتها الضولُت 

o  الؿابم الؿىفُتيالىعٍث ألاهبر لالجداص  - عوؾــُا  الاجداصًتفما ػالذ  ، ٖلى طلً قاهض زحر- 

 هثحر مً ألاخضار الٗاإلاُت  فيمإزغا ٗب صوعا جل

o  ٕؾىعٍا. فيمثل مكيلت أوهغاهُا وألاويا 

صبٌضب : اٌؼاللبد اٌل١ٌٚخ يف احلوة ٚ اٌٍَُ
o  ش مليء بالكىاهض ٖلى طلً ؾىاء منها ت فلم ًسل منها ػمان أو ميان والخاٍع واهذ الخغب وماػالذ مً ؾماث الخُاة البكٍغ

 الخغوب اإلادلُت أو ؤلاكلُمُت أو الٗاإلاُت 

 احلوة يفؿج١ؼخ اٌؼاللبد اٌل١ٌٚخ 

ىُت مً وحهت هٓغ  o احلوة  الضولخحن ، وهى خالت نغإ مؿلح بحن صولخحن أو أهثر  جيكب لخدلُم مهالح َو

 كاهىهُت  مٗترف باميان خضوثها

o  أو ألؾباب ؾُاؾُت  اًضلىحُتجيكأ الخغوب ٖاصة ئما ألؾباب اكخهاصًت أو احخماُٖت أو صازلُت أو صًيُت أو 

o  ٌت مً خغوب ٖضًضة كًذ ٖلى ٖكغاث اإلاالًحن مً الىفىؽ وآالف اإلاالًحن مً ألامىا وهٓغا إلاــا حٗغيذ له البكــٍغ

o ٖالكاث بحن الضٌو جىىن أهثر ؾــلما،  وأٖمم أمىا، وأقمل حٗاوها ً  حــاءث فىغة اإلاىٓمت الٗاإلاُت لخىٍى

o   إلٔشبء ِٕظّزني ك١ٌٚزني ِّٙزّٙب األٍب١ٍخ وواهــذ الخغبحن الٗاإلاُخحن ألاولى والثاهُت مــً أكىي الضواف٘ الٗاإلاُت
 احملبفظخ ػٍٝ األِٓ ٚاٌٍَُ اٌل١ٌٚني ّ٘ب:
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األُِ ادلزؾلحُِػظجخ األ
o  (  0908ـ  0904)  بٗض أن ويٗذ الخغب الٗاإلاُت ألاولى

 أوػاعها 

o  باَعـ م في  0909ٖلض مإجمغ الهلح ٖام  

o  وان مً أهم ما جًمىه ئكامت مىٓمت ٖاإلاُت لُدٌى صون

 جىغاع الخغوب 

o  ٖغفذ باؾم ٖهبت ألامم 

o  وان مً مهامها يمان الؿلم ومى٘ الخغوب وجىُٓم

 الضولُتالٗالكاث 

o   وكض جًافغث مجمىٖت مً ألاؾباب أصث ئلى فكل

: أّ٘ٙبالٗهبت 

   ىُت ٖضم اهًمام صٌو هبري والىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

 والاجداص الؿىفُتي 

 اوسخاب صٌو أزغي والُابان وأإلااهُا 

   ت جابٗت لها  واهتهذ افخلاع الٗهبت ئلى كىة ٖؿىٍغ

 م  0939باهضإل الخغب الٗاإلاُت الثاهُت ٖام  

o  م  0945بٗض اهتهاء الخغب الٗاإلاُت الثاهُت ٖام

o   حٗضصث الجهىص اإلاىاصًت باكامت مىٓمت صولُت

حضًضة لخىىن أهثر زباجا وأٖمم أزغا وأهثر كضعة 

 ٖلى خل اإلاكىالث الضولُت

o  وجم الاجفاق ٖلى مُثاق هُئت ألامم اإلاخدضة 

o م 0945ٖام  مإجمغ ؾان فغاوؿِؿىى  في 

o  وهضفذ ئلى الخفاّ ٖلى ألامً والؿلم

مسخلف  فيالضولُحن  وجضُٖم الخٗاون الضولي 

 اإلاجاالث 

o  لخىىن ملغا صاةما ٠ٛ١ٔٛهنوجم ازخُاع مضًىت

 للهُئت 

إٌياػبد اٌل١ٌٚخكٚه ِٕظّخ األُِ ادلزؾلح يف ؽً ثؼغ ادلشىالد ٚ 

oٚهغُ اجلٙٛك اٌزٟ رجنذلب اذل١ئخ ئال أٔٗ ٠إفن ػ١ٍٙب 
  هُمىت الضٌو الىبري ٖلى كغاعاتها 

  ضم الخُاصًت بٌٗ اللغاعاث مثل اللًُت الفلؿُُيُت  فيٖو

o ٛاٌلٚي اخلَّخ ادلٕزظوح يف احلوة اٌؼبدل١خ اٌضب١ٔخ ؽظٍذ ػٍٝ ؽك اٌف١ز
ـــُا  –فغهــــــــــــــؿا  –عوؾـــــُا  –وهـــي )))) الىالًاث اإلاخدضة        ُاهـــــــــــ الهـــــــــــــــحن ((((  -بٍغ

ِٓ إٌبؽ١خ اإلَٔب١ٔخِٓ إٌبؽ١خ ا١ٌَب١ٍخ
o مؿاهضة خغواث الخدغع في الٗالم مثل جىوـ والجؼاةغ 

o   خــل الٗضًض مـًـ الجزاٖاث الُىٍلــت أو الخسفُــف مً خضتها

م ئعؾــاٌ كىاث خفٔ الؿالم لبٌٗ الضٌو مثل  ٖــً ٍَغ

 البىؾــىت وهغواجُا

o  اث هما خــضر أفغاوؿــخان  فيئعؾــاٌ كــىاث مخٗضصة الجيؿـُـ

 والٗغاق

o ِئعؾــاٌ مغاكبُــً صولُحن في مىاَــم الخىجغ مثل الكــغق ألاوؾ

 وقبه اللاعة الهىضًت

o  ًًــم اإلاؿــاٖضاث لالحئُــ الٗالــم  فيجلض

 مثل فلؿــُحن والبىؾىت والهغؾً

o  م مىاَــ فيجلضًم ؤلاغازت ؤلاوؿــاهُت

الىــىاعر الُبُُٗــت مثــل الؼالٌػ 

 والفًُاهاث

o  صٖم خلىق ؤلاوؿــان في مىاَم مسخلفت

 مً الٗالم.

  ظوور فكرة المنظمات الدولجٌ ؟بم تفسر : 

  جوود األمم المتخدة من الناخجٌ اإلنسانجٌ ؟وـد 
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اٌٍَُ يفؿج١ؼخ اٌؼاللبد اٌل١ٌٚخ 

oاذبٙذ اٌلٚي حلً إٌياػبد اٌل١ٌٚخ ػٓ ؿو٠ك
  ادلفبٚػبد
  حن  ) اٌٍٛبؿخ ( َغف زالث بحن مخهاٖع

  ت كض جىىن نضًلت للُغفحن  )  ادلَبػٟ احل١ّلح (صٌو مخبٖر

   غ ئلى الُغفحن ًخًمً )   اٌزٛف١ك مً  واضخت  اكتراخاثئخالت الجزإ ئلى لجىت مداًضة مهمتها جلضًم جلٍغ

ت بُنهما   ( أحل ئحغاء حؿٍى

  ُٗض الخىم ئلؼاما للُغفحن مثل كًُت َابا اٌزؾى١ وهظا هى ألاؾلىب اللاهىوي خُث ًهضع الخىم بحن صولخحن َو

الخغب  /        الٗالكاث الضولُت               :  باالحيما اإلالهىص  -0

 أهمل :  -7

جأؾؿذ ٖهبت ألامم بٗض الخغب ...................... مً زالٌ مإجمغ ................. في ............... -0

ٖام ....................... اهتهذ ٖهبت ألامم باهضإل الخغب ..................... -7

ْهغث ألامم اإلاخدضة بٗض الخغب ........................ وملغها ....................... -3

جم الاجفاق ٖلى مُثاق ألامم اإلاخدضة في مإجمغ ........................ ٖام ..........................  -4

ت  ًخًمً  -5 غاف اإلاخىاٖػ غ ئلى ألَا واضخت مً أحل ئحغاء  اكتراخاثئخالت الجزإ ئلى لجىت مداًضة مهمتها جلضًم جلٍغ

ت بُنهما ٌؿمى .......................  حؿٍى

خحن ٌؿمى .................. -6 وحىص َغف زالث بحن  صولخحن مخهاٖع

م .................... -7  ٖاصث َابا ئلى مهغ ًٖ ٍَغ

 وضح جُىع الٗالكاث الضولُت ٖبر الؼمً  -3

 ق . م  0778زاجى ؾِبل ملً الخُثُحن  ٖلض مٗاهضة بحن اإلالً عمؿِـ الثاوي و :بم جفؿغ  -4

 الٗالكاث الضولُت  و الثىعة الهىاُٖت  الٗالكت بحنما  -5

 ما هي الٗىامل اإلاإزغة في الٗالكاث الضولُت  -6

 بٗض الخغب الٗاإلاُت الثاهُت بم جفؿغ : خهٌى الهحن ٖلى ملٗض صاةم في مجلـ ألامً  -7

 : حؿابم اللىي الىبري ٖلى ئكامت ٖالكاث صولُت م٘ الهحن  غ بم جفؿ -8

ت  صوعا مإزغا في الٗالكاث الضولُت  -9  صلل ٖلى : جلٗب كىة الضولت الٗؿىٍغ

 بم جفؿغ : ازخالف الٗالكاث الضولُت إلاهغ ، ًٖ الٗالكاث الضولُت لىُىػٍالهضا  -01

 بم جفؿغ : ْهىع فىغة اإلاىٓماث الٗاإلاُت  -00

 هافكلو بم جفؿغ : اوكاء ٖهبت ألامم  -07

وضح صوع ألامم اإلاخدضة في خل بٌٗ اإلاكىالث والجزاٖاث الضولُت  -04                بم جفؿغ : جأؾِـ هُئت ألامم اإلاخدضة  -03

 خجه الضٌو لخل هؼاٖتها الضولُت وكذ الؿلم ئلى ٖضة َغق ، وضخها بالترجِب ج -05

 (اىؼالقبد اىذوىٍخ )  األوهأصئيخ اىذرس 

: إخالٌ النزاع لدولٌ مخايدة يسمٍ .......أكمل 



أ / مصطفى دكروني      الجغرافیا السیاسیة للثانویة العامة    فاید     االسماعیلیة    01119406646    /    01011536172

86

اىذرس اىثبًّ  

o يفإٌَٛاد اٌؼشو األفريح ِٓ اٌموْ اٌؼشو٠ٓ حبلس ػبدلٟ سبضً  يفرأصود اخلو٠ـخ ا١ٌَب١ٍخ :
 الؿىفُتي وجفخخه ئلى صٌو  ؾلىٍ الاجداص 

 مه الاجداص الؿىفُتي الؿابم  وبؿلىٍ الاجداص الؿىفُتي أهفٍغ ٖلض ما وان ٌٗغف باإلاٗؿىغ الكغقي الظي وان ًتٖز

   (الىىمُىىن  )خلت اكخهاصًت وه (خلف واعؾى  )وؾلِ مٗه ول ما أعجبِ به مً خلف ٖؿىغي 

  ئن ٖىهغ الخىاػن كض ؾلِ أًًا مٗه وبؿلٍى الاجداص الؿىفُتي ًمىً اللٌى ببؿاَت 

  ول ألاخضار  فيوأنبذ لها الُض الٗلُا  الٗالم كىة ٖٓمى واخضة اهفغصث وخضها باللمت فيوجغجب ٖلى طلً أنبذ

 الٗاإلاُت التي جلذ هظا الخضر 

   يي " حىعج بىف ألاب " ًضٖم ئلى ٖالم حضًض ، ٖىضما جدضر ٖام هغ الغةِـ ألامٍغ م ًٖ " ئمياهُت كُام  0990ْو

ىُت   هٓام صولي حضًض " هخٗبحر ًٖ الؿُُغة قبه اإلاُللت للىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

أٚال : ِفَٙٛ إٌظبَ اٌلٚيل اٌؼبدلٟ اجلل٠ل
 اٌؼبدلٟإٌظبَ 

اجلل٠ل
o  ٘حن  الضوليمجمىٖت الخفاٖالث بحن أًٖاء اإلاجخم والٗاإلاي ؤلاكلُميٖلى اإلاؿخٍى

 مً فلؿفت الٗىإلات ( مؿلاةججغي وفلا ليؿم أو مىٓىمت مُٗىت لللُم ) التي    

o َاحلم١مخ يفٚ٘نا إٌظب :
  بحن الضٌو اجفاقًىً زمغة لم

  الفترة التي جلذ الخغب الباعصة  فيوئهما فغيخه ْغوف الٗالم

  ىُت ٖلى وكغ هظا الىٓام وأخُاهاو فغيه ٖلى الٗالم بىؾاةل مسخلفت  حٗمل الىالًاث اإلاخدضة ألامٍغ

اجلل٠ل اٌؼبدلٟ اٌلٚيل إٌظبَ هرـٛ ِواؽً:  صب١ٔب
o  االرٟٕ٘بن فٍف١خ ربهخي١خ ٌٍٕظبَ اٌؼبدلٟ اجلل٠ل ديىٓ ئجيبى٘ب يف :
ٛ٘ أٚي ِٓ ؿوػ فىوح ٔظبَ ػبدلٟ عل٠ل :

  لؿىن زالٌ الخغب الٗاإلاُت ألاولى يي ٍو ( م 0908ـ  0904 )الغةِـ ألامٍغ

  والظي وي٘ أعبٗت ٖكغ مبضأ لىٓام ٖاإلاي حضًض

 يفظٙو إٌظبَ اٌؼبدلٟ اجلل٠ل ٌٍّوح األٚىل  :
  (حىعباحكىف )الخُاب الؿُاس ي الٗاإلاي لغةِـ الاجداص الؿىفُتي الؿابم  

 ٖىضما أٖلً ًٖ بضء خلبت حضًضة بالخٗاون م٘ الغغب وجهاًت الخغب الباعصة 

  مً اإلاباصب الخاهمت للٗالكاث بحن الضولخحنأن هىان مجمىٖت حضًضة ٖلى اٖخباع

  ٖحادلجبكب احلبوّخ اجلل٠لٚ٘ن  : ٟ٘  
 هٕؼ الؿالح  -0

 ئخالٌ مبضأ جىاػن اإلاهالح بضال مً جىاػن اللىي  -7

 ًٖ الٗالكاث الضولُت الاًضلىحُتهٕؼ الهفت  -3

ت -4  الٗمل مً أحل جسُى الخىاحؼ والهغاٖاث جدلُلا لهالح البكٍغ

اىْظبً اىذوىً اىؼبىًَ اىجذٌذ 

النظام القالمً الجديد كان ثمرة اتفاق بجن الدول صد أم ذطأ 

أيد صخٌ القبارة : 
النظام القالمً الجديد لى 

 ذلفجٌ تاريذجٌ   
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ػوف ادلظـٍؼ ٚشبع ِٕن :
  م  0991أػمت الخلُج 

  يي ألاؾبم  ألاب ( حىعج بىف ) مً زالٌ زُاب الغةِـ ألامٍغ

  ٌت هي فىغة الىٓام الٗاإلاي الجضًض )خحن كا (ئن ما ًخٗغى للخُغ لِـ بلضا نغحرا فدؿب بل فىغة خٍُى

 الن ًٖ يغوعة فيالخُىعاث والخغحراث التي خضزذ ٖلى الؿاخت الضولُت ف الؿىىاث ألازحرة صفٗذ ئلى ؤلٖا

 ئكامت هٓام ٖاإلاي حضًض ومً أبغػ مخغحراجه : 

 ِزغرياد إٌظبَ اٌؼبدلٟ اجلل٠ل

oٍؼٝ كٚي أٚهثب اٌغوث١خ :
  الؾخىماٌ وخضتها بمدىعها الاكخهاصي والؿُاس ي والاحخماعي

  " وباجذ الؿىق ألاوعبُت اإلاكترهت حٗغف بضٌو " اإلاجمىٖت ألاوعبُت

 ض مً الخىخالث  الاكخهاصًت لخدلُم الخيامل الاكخهاصي والتي حؿعى ئلى الخُىع هدى مٍؼ

oٍؼٝ اٌلٚي اٌظٕبػ١خ األ٠ٛ١ٍخ إٌبشئخ :
  الؿاخت الاكخهاصًت والؿُاؾُت  فيللخهٌى ٖلى مياهت هامت

 ًا  )هظه الضٌو  وم  (الهحن ـ  هىعٍا ـ ؾىغافىعة ـ الهىض ـ مالحًز

oٚأدلب١ٔب ا١ٌبثبْ ظٙٛه :
  الىٓام الاكخهاصي الٗاإلاي وألاؾىاق الٗاإلاُت  فيهلىجحن ٖٓمُحن لهما صوعهما الفٗاٌ واإلاإزغ

oاٌضٛهح اٌظٕبػ١خ اٌضبٌضخ :
 والتي ًُلم ٖليها الثىعة اإلاٗلىماجُت 

   هىع الثىعة الٗلمُت والخىىىلىحُت ْو

oئجيبك ؽٍٛي ٌؼلك ِٓ اٌمؼب٠ب اٌؼبدل١خ  :
  مثل اهتهاء الخغب الٗغاكُت ؤلاًغاهُت 

  واهتهاء الاخخالٌ الؿىفُتي ألفغاوؿخان

  وجهاًت الخغب ألاهلُت اللبىاهُت وغحرها

oرلػ١ُ كٚه ١٘ئخ األُِ ادلزؾلح :
 الخفاّ ٖلى الؿلم وألامً الضولُحن  في 

 اللاصعة ٖلى أصاء مهمتها  وجىىًٍ كىاث خفٔ الؿالم

اجلل٠ل اٌؼبدلٟ: أ٘لاف إٌظبَ اٌلٚيل  صبٌضب
  ألامم اإلاخدضة  واخترام صوع  الٗاإلاياإلادافٓت ٖلى الاؾخلغاع 

 ىُت اخترام ضم اإلاؿاؽ بىخضتها الَى  ؾُاصة ول صولت واؾخلاللها ٖو

   غ مهحرها فيوكغ كُم الضًملغاَُت واخترام خلىق ؤلاوؿان وخم الكٗىب جلٍغ

النظام القالمً بم تفسر : 
  الجديد ـرورة ختمجٌ ؟

دور هجٌُ األمم المتخدة فً ظل قارن بجن 
النظام القالمً الجديد َ ودورها أثناء 

      التنافس بجن خلف الناتو وخلف وارسو
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: فظبئض إٌظبَ اٌلٚيل اٌؼبدلٟ اجلل٠ل هاثؼب
 الثىعة الهاةلت في وؾاةل الاجهاٌ والٗلىم والخىىىلىحُا      

   خماص هىع الخىخالث الاكخهاصًت الىبري  الضوليبغوػ ْاهغة الٖا اإلاخباصٌ ْو

 غ الخجاعة الٗاإلاُت  جدٍغ

  ل اإلاكاول واللًاًا الٗالم اهًىاحه التيجضٍو

 ْهىع الكغواث مخٗضصة الجيؿُاث وػٍاصة صوع اإلاإؾؿاث اإلاالُت مثل البىً الضولي

 جللو صوع الؿُاصة الىَىُت 

: رأصري إٌظبَ اٌؼبدلٟ اجلل٠ل ػٍٝ اٌلٚي ادلزملِخ ٚاٌلٚي إٌب١ِخ فبَِب
o  أوضخذ ألاخضار الٗاإلاُت مىظ ْهىع ما ٌؿمى بالىٓام الضولي الٗاإلاي الجضًض أن له جأزحرا هبحرا ٖلى

: ِظب٘و مٌه ِٚٓ أثوى والىاميخلضم منها صٌو الٗالم اإلا

ِـٍك ٌٍَالػ ٚادلبي ٚاٌزىٌٕٛٛع١ب اؽزىبه 
  مً كبل صٌو الغغب الغأؾمالُت 

  ًل هثحر م لهالح الٗالكاث  الخجاعي اإلاؿاٖضاث الاكخهاصًت واإلاالُت والخىىىلىحُت والخباصٌ  ومً زم جدٍى

 الجضًضة بحن قغق أوعبا والغغب ٖمىما ٖلى خؿاب الضٌو الىامُت 

 اٌزىٌٕٛٛع١برٛظ١ف
 لى مٗضالث ؤلاهخاج  مً أحل الىنٌى أٖل

   ًالهىاٖاث الخىىىلىحُت اإلاخُىعة  فيجضزل  التيٖلى اإلاىاص الخام  الخفيًضوع الهغإ ولظل

 لُا  فيجخىفغ زاماجه  والظي مثل الُىعاهُىم  بٌٗ الضٌو الىامُت وزانت أفٍغ

 مما ًجٗلها مُمٗا للضٌو اإلاخلضمت 

  اٌؼاللبد اٌل١ٌٚخ يفؽووخ ػلَ االحن١بى  اٌنٞ رٍؼجٗ لٚهاٌرؼبؤي
  غ هٓم ئهخاحه  اٌَٛف١زٟوبْ ِٓ أُ٘ أٍجبة ٍمٛؽ االرببك ملاعهت باإلاؿخىي الؿاةض الاكخهاصيعجؼه ًٖ جٍُى

ٗض هظا صع  في الاكخهاصًت باالٖخماص ٖلى  ليل الضٌو الىامُت وحغؽ ئهظاع لها بانالح أوياٖها  ؽالضٌو الغغبُت ، َو

 الظاث أوال

 ًاٌشئْٛ اٌلاف١ٍخ ٌجؼغ اٌلٚي  يف األِو٠ىٟاٌزلف
 مً زالٌ ئخالٌ كُم الٗىإلات الؿلبُت اٌؼوثٟ اٌضمبيفاألِٓ  افرتاق

اٌؼٕف ٚل١بَ احلوٚة األ١ٍ٘خ ٚؽوٚة احللٚك أزشبه 
  الهىماٌ والىىغى وأفغاوؿخان فيهما خضر 

بقض الجوانب اِيجابجٌأذكر 
     للنظام القالمً الجديد ؟

  النظام القالمً الجديد فلٍ الدول النامجٌ ؟ما أثر 
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الىٓام الٗاإلاي الجضًض   :باآلحيما اإلالهىص  -0

 أهمل : -7

الىخلت الاكخهاصًت لخلف واعؾى واهذ حؿمى .................. -0

امت  الضوليفلض الٗالم الخىاػن  -7 بؿلىٍ ........................... واهفغاص ..................... بالٖؼ

يي ..................... ئلى ٖالم حضًض ٖام ....................صٖا  -3 الغةِـ ألامٍغ

يي ...................... -4 أٌو مً َغح فىغة الىٓام الٗاإلاي الجضًض الغةِـ ألامٍغ

لغةِـ الاجداص الؿىفُتي الؿابم ........... الٗاإلايْهغ الىٓام الٗاإلاي الجضًض في الخُاب الؿُاس ي  -5

مهُلح الىٓام الٗاإلاي الجضًض وقإ مىظ أػمت ................. ٖام .....................ٖغف  -6

 ًُلم ٖلى الثىعة الهىاُٖت الثالثت اؾم ........................ -7

 صح أم زُأ : م٘ طهغ الؿبب : ْهغ الىٓام الٗاإلاي الجضًض هدُجت اجفاق بحن صٌو الٗالم  -3

 ي الجضًض وضح مغاخل جُىع الىٓام الٗاإلا -4

صٖىة الغةِـ الؿىفُتي الؿابم حىعباحكىف ئلى بضأ خلبت حضًضة بالخٗاون م٘ الغغب  : بم جفؿغ -5

 بم جفؿغ : يغوعة كُام هٓام ٖاإلاي حضًض   -6

 ما هي مخغحراث الىٓام الٗاإلاي الجضًض  -7

 ما هي زهاةو الىٓام الٗاإلاي الجضًض  -8

 ما هي أهضاف الىٓام الٗاإلاي الجضًض  -9

 الىٓام الٗاإلاي الجضًض له جأزحر ٖلى ول مً الٗالم الىامي واإلاخلضم ، وضح طلً  -01

 صح أم زُأ : م٘ طهغ الؿبب : جأزغث الضٌو الىامُت ؾلبا بالىٓام الٗاإلاي الجضًض  -00

 ما آلازاع الاًجابُت اإلاترجبت ٖلى الىٓام الٗاإلاي الجضًض  -07

ادلٛاهك ادلؼل١ٔخ 
ِٚظبكه اٌـبلخ

 ما أزغ وفغة اإلاىاعص اإلاٗضهُت ومهاصع الُاكت ٖلى كىة الضولت ؟  -0

بم جفؿغ : وحىص هؼإ ٖلى اإلاىاعص اإلاٗضهُت ومهاصع الُاكت في الٗالم ؟  -7

ت ٖلى كىة الضولت  -0 اٌمٛح اٌؼَىو٠خ  ت ٌؿاٖض ٖلى هجاح الخىخالث ، وضح ؟ -7   ما أزغ اللىة الٗؿىٍغ وحىص كىة ٖؿىٍغ

الكتها الضولُت ؟  -3 ت للضولت ٖو  ما الٗالكت بحن اللىة الٗؿىٍغ

اٌجٕه اٌلٚيل ٚطٕلٚق 
 إٌمل اٌلٚيل 

ُت الٗالم في اإلاؿخلبل ، وضح  -0 البىً الضولي ونىضوق الىلض الضولي مً الٗىامل التي ؾخإزغ ٖلى زٍغ

 وضح صوع البىً الضولي ونىضوق الىلض الضولي باٖخباعهم مإؾؿاث تهخم بالخٗاون الضولي ؟  -7

ما الٗالكت بحن الاهخاج الهىاعي وكىة الضولت ؟ -0 اٌظٕبػخ 

ما الٗالكت بحن الثىعة الهىاُٖت والٗالكاث الضولُت ؟ -7

 (اىجذٌذاىْظبً اىؼبىًَ )  اىثبًّأصئيخ اىذرس 

ػٍٝ ادلٕٙظ أٍئٍخ ذب١ّؼ١خ 
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إٌمً ٚادلٛاطالد
 ما الٗالكت بحن جلضم وؾاةل الىلل واإلاىانالث ، والخضوص الؿُاؾُت  -0

جىافغ البيُت ألاؾاؾُت مً صواف٘ كُام الخىخالث ، وضح ؟ -3 ما هخاةج وحىص هلل مخُىع ومخيامل صازل الضولت  -7

ت صازل الضولت  -4  بم جفؿغ : حٗض وؾاةل الىلل مً ألامىع الًغوٍع

اٌزىٌٕٛٛع١ب 

 ما الٗالكت بحن وؾاةل الاجهاٌ وجىىىلىحُا اإلاٗلىماث ، بالجغغافُا الؿُاؾُت  -0

 ما الٗالكت بحن الخىىىلىحُا وكىة الضولت  -7

وحىص مؿخىي جىىىلىجي مخلاعب مً ٖىامل كُام الخىخالث الاكخهاصًت ، وضح؟ -4  ما هدُجت جُبُم الخىىىلىحُا  -3

 ًإزغ اإلاؿخىي الخٗلُمي والخلضم الٗلمي للؿيان جأزحًرا هبحًرا في كىة الضولت  -5

 الخلىُاث الخضًثت لها أزغ اًجابي وأزغ ؾلبي ٖلى الخضوص الؿُاؾُت ، وضح طلً ؟  -6

اخلو٠ـخ ا١ٌَب١ٍخ 
 اٌؼبدل١خ 

ش  -0 ُت الؿُاؾُت الٗاإلاُت حغحراث مؿخمغة ٖلى مغ الخاٍع  صلل ٖلى : قهضث الخٍغ

ً ) بضاًخه ، مىخهفه ، الؿىىاث الٗكغ ألازحرة ( -7 ُت الؿُاؾُت للٗالم في اللغن الٗكٍغ وضح جُىع الخٍغ

رلبالد يف اجلغواف١ب 
 ا١ٌَب١ٍخ 

 وان الاهخمام الغةِس ي للجغغافُا الؿُاؾُت في اإلااض ي بٗضة مجاالث ، وضخها  -0

 وبضاًت هظا اللغن  71زغ اللغن الــ بم جفؿغ : احؿٗذ وحٗضصث مجاالث الجغغافُا الؿُاؾُت أوا -7

الاؾدكٗاع ًٖ بٗض وفغ مٗلىماث ًٖ اإلاجاالث التي تهخم بها الجغغافُا الؿُاؾُت ، وضح هظه اإلاجاالث  -3

اٌلٌٚخ 
 حكمل صعاؾت الضولت همجاٌ ف الجغغافُا الؿُاؾُت ٖضة ٖىانغ ، وضخها  -0

 ما هي زهاةو الضولت  -3               غوٍ كُام الضولت  ) أعواجها ( ؟ ما هي ق -7

ُٗت والخىفُظًت ( -4 ما أهىإ الضٌو خؿب الٗالكت بحن الؿلُاث الثالزت ) اللًاةُت والدكَغ

 ما أهىإ الضٌو خؿب الىٓام الؿُاس ي والاصاعي  -5

بم جفؿغ : ًخمحز الىٓام الٗاإلاي الجضًض ) همجاٌ في الجغغافُا الؿُاؾُت ( بالكمىلُت -0 إٌظبَ اٌؼبدلٟ اجلل٠ل 

ما جأزحر الىٓام الٗاإلاي الجضًض ٖلى الضٌو الىامُت واإلاخلضمت ؟  -3ما هي مخغحراث ْهىع  الىٓام الٗاإلاي الجضًض  -7

ادلٛلغ 
 ما الفغق بحن اإلاىك٘ الفليي واإلاىك٘ الجغغافي  -0

بم جفؿغ : اإلاىك٘ الفليي باليؿبت لضواةغ الٗغى ألاهثر أهمُت ؟ -7

 ما الٗالكت بحن اإلاىك٘ والٗالكاث الضولُت للضولت  -3

بم جفؿغ : ْهغ مكىالث اإلاُاه اإلاخلابلت -7                ا اإلالهىص باإلاىاك٘ الاؾتراجُجُتم -0 ادلؼب٠ك 

ادلَبؽخ 
كاعن بحن اإلاؿاخت الىبحرة للضولت واإلاؿاخت الهغحرة مً خُث اإلامحزاث و الؿلبُاث  -0

 ما الٗالكت بحن مؿاخت الضولت و ٖالكتها الضولُت  -7

 أهمُت مؿاخت الضولت ال جلاؽ بالىُلى متراث اإلاغبٗت  -3

اٌَىبْ
صلل : ٌٗض حجم الؿيان مً ٖىامل كىة الضولت ، وضح طلً ؟ -0

الكتها الضولُت  -7  ما الٗالكت بحن ٖضص ؾيان الضولت ٖو

 ما الٗالكت بحن حجم الؿيان وكُام الخىخالث الاكخهاصًت ؟  -3

للهجغة أزاع ؾلبُت وأزغي اًجابُت ٖلى ول مً الضٌو اإلاغؾلت واإلاؿخلبلت ، وضح طلً ؟ -0 اذلغوح 

ُت لها حىاهب ؾلبُت ، وضخها  -7  الهجغة غحر الكٖغ

ما هخاةج حٗضص اللغاث صازل الضولت باليؿبت للىتها وجماؾىها ؟ -0 اٌٍغخ 

 ما هخاةج حٗضص لغاث كاعة أوعوبا ؟  -7

٠خااللزظبكإٌٛاؽٟ 
    بم جفؿغ : حٗض الجىاهب الاكخهاصًت أهم ملىماث الضولت ؟ -0

 ما الٗالكت بحن الخالت الاكخهاصًت للضولت ، و ٖالكتها الضولُت ؟  -7

الخضوص الؿُاؾُت جدلم الخماًت الاكخهاصًت للضولت ، وضح ؟ -4           ما هي ٖىانغ اللىة الاكخهاصًت للضولت ؟  -3

 اإلالىماث الاكخهاصًت مً أهم ملىماث كُام الخىخالث الاكخهاصًت ، وضح ؟  -5
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(2)   أمامك خرٌطة -    

(3) (1)   فرنسا ، وضح  
(7) : مدلول األرقام  

......دولة   -1
 ......دولة   -2
.......بحر   -3
(6) ...... البحر  -4
  ...... دولة  -5
(5(  )4) ....... خلٌج  -6
 ...العاصمة   -7

المملكة المتحدة ) برٌطانٌا ( –إٌطالٌا  –الخرٌطة كل من دولة سوٌسرا حدد على  -ب    

 صماءذريطٌ القالم  ؾع

فرنسا  فرنسا ؿع ضغ

ظغطغ

لٌسوتو
دولة  

جٌبٌة
أو 

محتواه

أفغانستان
دولة  

حبٌسة

وشكل ذو 

البروز
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 ن لٌبٌا وتونسعلى الحد البري بٌ(  1رقم ) ضع : 
خط جرٌنتش      ( على الخط الذي طالبت به تونس 2رقم )      

 به لٌبٌا  ( على الخط الذي طالبت 3رقم )      
( على خط القاعدة الذي طالبت به تونس  4رقم )      
 ( خط حكم المحكمة الدولٌة  5رقم )      
  ( الحد البحري بٌن تونس واٌطالٌا 6رقم )      

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    
 ،، حدد 8من خالل خريطة أفريقيا رقم 

 .......... مركزي واستراتٌجً موقعهادولة  -1

البحر .................. -2
دولة ٌجاورها عدد قلٌل من الدول .......... -3
مضٌق ....................... -4
 مضٌق .............. -5

دولة حبٌسة ............. -6
دولة حبٌسة .............. -7
دولة حبٌسة ............... -8
دولة حبٌسة ................ -9

دولة حبٌسة ................ -11
دولة حبٌسة ............... -11
.......دولة حبٌسة .. -13دولة ........      -12
دولة جزرٌة ...........-15 .......... دولة -14

دولة .............-17دولة حبٌسة ........ -16      
المحٌط ........  -19المحٌط ...............  -18  

      ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ      

 حدد موقع العواصم األتٌة :
 مضٌق صقلٌة –نواكشوط  –الخرطوم  -القاهرة  

–جٌبوتً  –الصومال   -مشكلة سبتة وملٌلة 
السودان  –قناه السوٌس  –البحر األحمر  – بحٌرة فٌكتورٌا –دائرة االستواء  –تونس  –زٌمبابوي –زامبٌا –سوٌزالند –لٌسوتو 

(2(       )1  )       (0    )

الجزائر لٌبٌا          (1) 

(34(      )33(     )32)

(1(  )9)

  ٍَدٍرٌب
 (2(      )4 )      (8)

  (31)         (30)

 (38)   (39)

أَدىال

َبيٍجٍب(31) 

 (32)

                                (34) 

افرٌقٌا غغ

افرٌقٌا ػغ

حدود الرصٌف القاري بٌن  عغ
 تونس ولٌبٌا 
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 (1)
 (8)

 (4)

 (3)  (2) (11) (7)

 (13(     )11)
 (9)   (14)

 (6)    (12)

ُت                   (5)  أزُىبُا وأوغىضا [ ] خضص ٖلى الخٍغ

جاوعها  -7  ...صولت هبحرة اإلاؿاخت ....... -0 .......... .صولت حؼعٍت ..4        .........صولت حؼعٍت .. -3......  .......صولت (.... 05صولت هبحرة اإلاؿاخت )ٍو

..............  صولت هبحرة اإلاؿاخت 7    .........وهامكُت ؿاخت صولت هبحرة اإلا -6  ............صولت مً اإلاىاك٘ الهامكُت ........ -5 

  .مًُم ............ -00مًُم ............  -01 ........... صولت هبحرة اإلاؿاخت -9  .....حها فاةٌ في الاهخاج الغظاتي الؼعاعي  .....ضول صولت هبحرة اإلاؿاخت -8

................................صولت خبِؿت  - 04               صولت خبِؿت ............ -03      ..............صولت حكغف ٖلى البدغ بىحهت واخضة  -07

  

المحٌط ........ -1
بحر ........... -2
(3) جزٌرة ........  -3
(2)  (     1عاصمة مستحدثة       ) -4
 عاصمة قدٌمة  -5

 حدد دولة روسٌا 

( 4)    و الصٌن وكورٌا                      
 (5)       الشمالٌة والجنوبٌة     

العالم  ؼغ

ؾغؽغ الٌابانالٌابان

09

الٌابان 14 لٌسوتو شٌلً  11 12 13 فرنسا أفغانستان
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: (

:  وضح ما تدل علٌه األرقام   (4)  
 شبه جزٌرة ............... -1  

دولة ................. -2(  2) 
البحر ..................... -3                  (1)  

دولة .......................... -4  (  3)  
البحر .......................... -5  

جزٌرة ....................... -6   (11)  
جزٌرة ........................ -7            (7(         )8)  

البحر ........................ -8  
مضٌق ........................ -9  

دولة ........................ -11 (6(     )5)  
العاصمة ، مدٌنة ............... -11           (11(      )9)  

حدد دولة سوٌسرا على الخرٌطة   

حدد ما تدل علٌه األرقام  
دولة ......... -1 

دولة ........... -2     (4(         )3) 
مشكلة سٌاسٌة ...... -3 (2) 

دولة ............. -4 (5) 
 دولة ........... -5 

مدار ........... -6 (12) 
.........دولة  -7 (6) 

خلٌج .......... -8 
البحر .......... -9 (1) 

جزٌرة ......... -11 (7)  
المحٌط ....... -11 

حدود نوعها ....... -12 (9)     (8)  
حدد دولة نٌبال وبوتان  

  (11(                 )11)

يُبخ ...... -3 

يُبخ ...... -2 (2)  )  

يُبخ ...... -1 (2) 

يُبخ ...... -0 

 يُبخ ...... -1 

يُبخ ...... -2 (1) (3) 

 (0) (1)

دي مناخ 
صحراوي 
معتدل 

1011 اٌطالٌااٌطالٌا

14 الهند 12 الهند 

19 مناخ الوالٌات المتحدة مناخ الوالٌات المتحدة 18
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ٌربط مضٌق جبل طارق بٌن البحر  -1  ٌربط مضٌق هرمز بٌن خلٌج .............. -1  ٌربط مضٌق باب المندب بٌن خلٌج .......... -1
............... والمحٌط ................ والخلٌج ................     و البحر ......................

ٌشرف على مضٌق جبل طارق  -2 ٌشرف على مضٌف هرمز دولة  -2 ٌشرف على مضٌق باب المندب من  -2
دولة أوروبٌة وهً ................. عربٌة وهً ................ ودولة غٌر  األسٌوي دولة ..................الجانب 

ودولة عربٌة وهً ................. عربٌة وهً .....................  ومن الجانب األفرٌقً دولتً .............
ٌفصل مضٌق جبل طارق بٌن  -3 مز داخل قارة ..........ٌقع مضٌق هر  -3 ٌفصل مضٌق باب المندب بٌن  -3

القارة ................. والقارة ....... قارتً ................ و ...................... 
لماذا ٌعتبر مضٌق باب المندب مضٌقا  -4

 عربٌا خالصا ؟

تقع سبتة وملٌلة  -1 
على ساحل دولة ...... 
المطل على ........... 
 أٌهما أكثر  -2 
استراتٌجٌة ، سبتة أم  
 ملٌلة ؟ 
بم تفسر : األهمٌة  -3 
 االستراتٌجٌة لسبتة  
 ؟ وملٌلة 

عدد الدول المستقلة عن  -1 
االتحاد السوفٌتً ......... دولة 
الورٌث األكبر لالتحاد  -2 
السوفٌتً دولة .......... 
ٌمتد االتحاد السوفٌتً فً -3 
قارتً ........... و .......... 

2422 23

تذكر أن الدول التً تشرف فلٍ مـايق هً دول ذات موقك استراتججً

اندونٌسٌا20مشكلة سبتة وملٌلة21

21

بعد االنفصالالجمهورٌات السوفٌتٌة 



أ / مصطفى دكروني      الجغرافیا السیاسیة للثانویة العامة    فاید     االسماعیلیة    01119406646    /    01011536172

97

اسبانٌا 

   (24 )   (25 )    (1     )(8)         (4)
(3)  (2)  (9) ( 19)  إٌران   

(14المغرب     )  (23) 
الجزائر  (5)    (11)   (21) 

 (11 )                (18) 
(21) السعودٌة  

  (6)
مورٌتانٌا     (12)  (13(     )17)  

السودان  (22)  
خط جرٌنتش  (14)  

 (16)

دائرة االستواء  (15) المحٌط الهندي 

صولت ................. -5    مًُم ................. -4مضًىت ................     -3     مضًىت .............  -7    البدغ .......     -0

امل ازخُاعها ..............  -6 مًُم ............ بحن صولت ....... و .... -8  ....................  اإلادُِ  -7    الٗانمت ................ ٖو

امل ازخُاعها ....... الٗانمت ...... -01   ................ صولت  -9 خضوص هىٖها .......... حؿحر م٘ .... -00  وهىٖها .........  ......... ٖو

امل ازخُاعها ..................  الٗانمت  -07 صولت .............. -05مًُم ..............    -04..............  البدغ  -03..........      ٖو

مىُلت اؾتراجُجُت  ................... -09  .......... هىٖه  ؾُاس ي  خض -08..............    صولت  – 07..............   صولت  -06

صولت .............. -77ملغ مجلـ الخٗاون الخلُجي .............   -70مضًىت .............. كلب صولت طاث أهمُت ..............   -71

.....صولت حكغف ٖلى البدغ بىاحهت واخضة ... -75........ أكلُت هىٖها ............... في صولت ..... -74   .......مًُم .......... -73

22

الوطن 

العربً 

الوطن العربً 24
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الحظ على الخرٌطة 

دولة مجزأة بحرٌة ا١ٌبثبْ -1

وهً دولة مركزٌة وحدوٌة   

مجزأة بحرٌة أل١َ١ٔٚب -2

كبٌرة المساحة  ه١ٍٚب -3

دولة داخلٌة حبٌسة ِٕغ١ٌٛب -4

وهً شكل مستطٌل من الشرق   
 للغرب   

كبٌرة المساحة اٌظني -5

 والسكان   

دولة اتحادٌة مركبة اذلٕل -6

 فٌدرالٌة    

اذلٕلحدودها مع  ثبوَزبْ -7
على أساس دٌنً ) بشرٌة (   
 أو حضارٌة انثوغرافٌة  

حدودٌة بٌن الهند وباكستان مشكلة سٌاسٌة  وشّري -8

وعمان دول استراتٌجٌة إلشرافها على مضٌق هرمز ا٠واْ -11دولة داخلٌة حبٌسة وذات شكل مندمج ذو البروز     أفغبَٔزبْ -9

عاصمتها الرٌاض مقر مجلس التعاون الخلٌجً  اٌَؼٛك٠خ -12استراتٌجٌة إلشرافها على مضٌق باب المندب             ا١ٌّٓ -11

تشرف على البحر بواجهة واحدة ٍٛه٠ب -14بها أقلٌة لغوٌة وهم األكراد                                اٌؼواق -13

دولة شكل مستطٌل من الشرق للغرب وهً بحرٌة روو١ب -16تعانً من الهجرة القسرٌة                                فٍَـني -15

تشرفان على بحر قزوٌن ، هل هً بذلك دول بحرٌة ، ولماذا ؟؟ رووّبَٔزبْو  وبىافَزبْ: دولة  الؽظ

: منطقة على خرٌطة أسٌا ٌقل بها السكان وتقل فٌها األنشطة االقتصادٌة بسبب قسوة المناخ ؽلك

دوائر العرض الرئٌسٌة ؽلكالدول األسٌوٌة المنضمة لمنتدى التعاون االقتصادي ؟              ؽلك

دارة االستواء 

الؽظ ػٍٝ اخلو٠ـخ   
كبٌرة المساحة ودولة فٌدرالٌة وٌجاورها عدد كبٌر من الدول اٌرباى٠ً -1

دولة بها مراعً األهعٕزني -2

تشرف على البحر )المحٌط الهادي ( بواجهة واحدة ش١ٍٟ -3

 وذات شكل مستطٌل من الشمال للجنوب     

دول داخلٌة حبٌسة ٚث١ٌٛف١ب ثبهاعٛاٞ -4

أعضاء فً منتدى التعاون االقتصادي ٚش١ٍٟ ثريٚ -5

دول صغٌرة المساحة ٚأٚهٚعٛاٞ ئوٛاكٚهو  ٍٚٛه٠ٕبَ ٚع٠ٛبٔب ع١بٔب -6

تفصل بٌن األرجنتٌن وشٌلً االٔل٠ي عجبي -7

مدار الجدي على الخرٌطةؽلك     

قارة أسٌا 28

قارة أمرٌكا الجنوبٌة 29
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  (1)
(2) وضح ما تدل علٌه األرقام :

دولة .............. -1
(5) العاصمة ........وعامل  -2
(3)   اختٌارها ..................  
(4)   (17) وحدوٌة .....دولة مجزأة  -3
(6)  دولة ................ -4
  (8)  المحٌط الهادي      دولة ............ذات شكل .... -5
(9)    دولة حبٌسة ................ -6

(12(     )11(     )7)  الفلبٌن وهً ذات شكل ...............   
(14) (11) (16) دولة فٌدرالٌة .............. -7
 (15)  ............. دولة  -8
 االستواء حدود نوعها ................ -9

(13) المحٌط الهندي  مضٌق ............... -11
دولة ............... -11
البحر ........... -14................  قارة -13دولة ................. والعاصمة ............... مقر مجلس التعاون الخلٌجً        -12
نوعها ....... .......... العاصمة -17من جمٌع الجهات ........... دولة مجزأة وتشرف على البحر  -16مضٌق ................    -15

بحر قزوٌن-4دولة أسٌوٌة تابعة لحلف الناتو  -3منطقة قلب دولة ذات أهمٌة دٌنٌة   -2مشكلة سٌاسٌة بٌن الهند وباكستان     -1  ؽلك

 (3)  

   (3)  (7)

(00)     (0(           )4) 

  (0)

(03      ) (00)(5) (6( )8)

 (07)   (01) (7)

(6)(7          )(01( )00)

            (4) (9)

لىُي  (9)  اإلادُِ الهاصي ألَا

 (07)

 (5)

  (8)

م ...............  -0 صولت ................ -7صولت نغحرة اإلاؿاخت .............  -0 ....زلُج .................... -7مضًىت ........................ ٖاصث إلاهغ ًٖ ٍَغ

صولت ................ -4صولت نغحرة اإلاؿاخت .............  -3 البدغ ............................... -4خض ؾُاس ي بدغي َبُعي / البدغ ..............       -3

ه ..................  -5 صولت فُضعالُت ......... -6صاةغة ٖغى ....................  -5 ًخماش ى م٘ ................. ًفهل مهغ ًٖ صولت ............خض ؾُاس ي هٖى

ه .................. ًخماش ى م٘ ................. ًفهل مهغ ًٖ صولت ............ -6 ..........................صولت  -8صولت خبِؿت ..............  -7 خض ؾُاس ي هٖى

حباٌ .......... -01صولت نغحرة اإلاؿاخت ................  -9 جهغ ............................ -01مضاع ...............  -9صولت ....................     -8صولت ................   -7

ها ............. -00 صولت بها مغاعي ................. 07صولت .............   -00 زلُج .................... -03زلُج ....................  -07الٗانمت .............. وهٖى

قارة أسٌا 44

قارة أمرٌكا الجنوبٌة42 خرٌطة مصر 43
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: ؽلك

ـ (  فغوؿا  -0 )وباَع

ض (اؾباهُا  -7  ) ومضٍع

 أإلااهُا -3

ُاهُا( -4 اإلاملىت اإلاخدضة)بٍغ

ؿغا -5  ؾَى

 و)واعؾى(  بىلىضا  -6

 مًُم حبل َاعق  -7

 البدغ اإلاخىؾِ -8

 جغهُا )بها حؼء أوعوبي( -9

 بلجُيا  -01

 اًُالُا ) وعوما ( -00

أالسكا 

كــندا 

المحٌط     (1) المحٌط  

الهادي     الوالٌات المتحدة األطلنطً 

    (4)

  (3)
  (2)

الكوٌت ( –البحرٌن  –قطر  –االمارات  –عمان  –) السعودٌة 
 حدد على الخرٌطة 

حدود نوعها ................... تتماشى مع ........... -1  ) دول المجلس ال تشرف علٌه (   مضٌق باب المندب -1 
   ذات أهمٌة ..............ممكن تكون منطقة قلب دولة  1رقم  ) غٌر منضمة لدول المجلس ( الٌمندولة  -2 

خلٌج ........................ -3دولة .....................  -2 1981المدٌنة التً وضع فٌها مٌثاق المجلس   ظبً أبو -3
حدود نوعها ................ تتماشى مع ................... -4 مقر المجلس  الرٌاض -4

دوائر العرض الرئٌسٌة الؽظذات أهمٌة دٌنٌة منطقة قلب دولة  المكرمة مكة -5 

عدم وجود دول حبٌسة فً أمرٌكا الشمالٌة الؽظ ) تشرف علٌه عمان من دول المجلس ( هرمز مضٌق -6

 دولة غٌر عربٌة وتشرف على مضٌق هرمز  اٌران -7 

41

قارة أوروبا 

أمرٌكا الشمالٌة 41 دول مجلس التعاون الخلٌج40ً
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البخجريٌ مما درست َ خدد فلجوم ما يلً : تان تمثّن الخدودأمامك ذريط    
ُخحن -7الضٌو اإلاكترهت في ول منهما       -0  أؾماء البدحراث  في الخٍغ

ُخحن  -3  قيل الخض الؿُاس ي الظي ًدب٘ ول منهما مىضخا طلً بغؾم الخض في الخٍغ

ك مجموفٌ ذراُط َ خدد :أمام         
 نوع الحدود التً تشٌر لها األسهم  -1
اسم الظاهرة التً ٌسٌر معها الحد السٌاسً -2

 الدول التً تفصل بٌنها هذه الحدود  -3
 أي هذه الحدود تفضل ولماذا ؟ -4

      

 )ج ( 

) أ (         

) أ (  

) أ (    

)ب(  ) ب (   

) ة (  

خرائط حدود بحٌرٌة 

خرائط حدود سٌاسٌة

42
44

82
83 84

49 48
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حذد ػهى خرٌطخ انؼبنى دول انتكتالد االلتصبدٌخ واألحالف انؼسكرٌخ

o ًُت الخىخالث الاكخهاصًت ًمىً اؾخيخاج صٌو الخىخالث واالحي : م زالٌ زٍغ

نهــتــكــتـالد االلتــــصبدٌــــخانـذول انتـبثـؼــخ 
لدول  دول مجلس التعاون
 الخلٌج العربً

سلطنة عمان  -االمارات   -البحرٌن   -قطر   -الكوٌت   -السعودٌة 

مورٌتانٌا - المغرب - الجزائر  - تونس – لٌبٌا العربً المغرب اتحاد دول

 دول الكومٌسا
)شرق وجنوب أفرٌقٌا(

زامبٌا  - موزمبٌق - مدغشقر  - الكنغو -  أوغندا -  كٌنٌا -  ثٌوبٌاأ -  السودان -  مصر -  لٌبٌا
  سوٌزالند - ماالوي  - زٌمبابوي -

األوروبً دول االتحاد
 المجر –النمسا  - إٌرلندا – ألمانٌا - بلجٌكا –هولندا  -  - البرتغال – اسبانٌا - إٌطالٌا – فرنسا-
 – سلوفاكٌا – لٌتوانٌا - بولندا – فنلندا –السوٌد  - التشٌك –بلغارٌا  - الٌونان – رومانٌا –

 كرواتٌا –لكسمبورج  - استونٌا – الدنمارك – قبرص – سلوفٌنٌا - مالطا
  2116أو برٌطانٌا ولكنها انسحبت من االتحاد األوروبً بعد استفتاء شعبً  المملكة المتحدة

االقتصادي منتدى التعاون
 المحٌط الهادي()أسٌا و 

 اندونٌسٌا – استرالٌا – الصٌن – روسٌا – شٌلً – بٌرو – المكسٌك -الوالٌات المتحدة - كندا-
 كورٌا الجنوبٌة - الٌابان – فٌتنام – تاٌالند – سنغافورة – نٌوزٌلندا – مالٌزٌا - الفلبٌن –

المكسٌك  - الوالٌات المتحدة - كندا )أمرٌكا الشمالٌة( دول النافتا

اٌلٚي ادلٛلؼخ ػٍٝ ١ِضبق ؽٍف 
 َ 0055ٚاهٍٛ ػبَ 

ا وعوماهُا( الكغكُت) الضًملغاَُت وأإلااهُا واإلاجغ  وحكُىىؾلىفاهُا وبىلىضا ًىغؿالفُا  والاجداص وبلغاٍع
ضولت بؿبب احخُاح اللىاث الؿىفُدُت ل م 0968مً الخلف ٖام  ألباهُاألباهُا ) واوسخبذ و  الؿىفُتي 

ُتؾلىفاهُا حكُىى  ( الهحن لم جىًم ولىنها حٗهضث بمؿاٖضة  إلزماص الثىعة الكٗبُت يض الكُٖى
ًاء  الضٌو ألٖا

اٌلٚي ادلٛلؼخ ػٍٝ ١ِضبق ؽٍف 
 َ 0040إٌبرٛ يف ٚاشٕـٓ ػبَ 

ُاهُا ـ الضهماعن ـ فغوؿا ـ هىلىضا ـ بلجُيا ـ لىؿمبىعج ـهي :  صولت ٖكغ ازىتي الىالًاث اإلاخدضة ـ بٍغ
)ٍإاي/ صب١غ ٘نٖ اٌلٚي ِإٍَخ حلٍف إٌبرٛ ِب ػلا أٌؿلىضا ـ اًُالُا ـ الجروٍج ـ هىضا ـ البرحغاٌ   

(٠ٍَٛوا-الجروٍج-فغوؿا-اًُالُا
  م 0955 ٖام في ) الغغبُت (أإلااهُا الاجداصًت  م       زم 0957ٖام  جغهُا ـ الُىهان: الخلف ئلى اهًمذ زم

ً اإلاملىت الٗغبُت كٚي رلٌٍ اٌزؼبْٚ ذ ـ والبدٍغ ؤلاماعاث الٗغبُت اإلاخدضة ـ ؾلُىت ٖمان -لـو -الؿٗىصًت ـ الىٍى

العالم  81



أ / مصطفى دكروني      الجغرافیا السیاسیة للثانویة العامة    فاید     االسماعیلیة    01119406646    /    01011536172

103

احلّل هلل اٌنٞ ثٕؼّزٗ رزُ اٌظبحلبد

 ِغ أهق أ١ِٕبرٟ ثبٌزٛف١ك ٚإٌغبػ

أ / ِظـفٝ ووٟٚٔ
فب٠ل / االمسبػ١ٍ١خ 
01011536172

01119406646

80
ىحغاهض مجغاه  حغُحر جهغ ٍع

81 اإلاخدضةبحن هىض والىالًاث 
أهىإ اإلاىاَم اإلااةُت 




